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Preface
The first issue of this year's “Disputationes Scientificae Universitatis
Catholicae in Ruzomberok” offers a diverse range of studies in the field of
social and natural sciences.
Zuzana Budayová points out Snoezelen as a unique opportunity to
rehabilitate a child with multiple disabilities. Katarína Bundzelová, Mária
Kyseľová and František Radi discuss the impact of therapeutic activities on
the personal experience of seniors living in social service facilities in
Bratislava. Janka Bursová deals with the issue of stress, as well as with the
help of a social worker in a crisis situation caused by stress. Sabina Janik
writes about the hierarchy of values and life goals of convicted youth. Lenka
Štefáková explains the adaptation of seniors to the institutional environment.
Andrea Zjarová deals with the sovereignty of the state, as well as a brief
historical development of opinions on it. Božena Švábová devotes her study to
literary stories and the development of communication through creative drama
in pre-primary and primary education.
Radoslav Kvasničák and Katarína Minarovičová write about pterygotic
insect communities in burnt cane stands in the ornithological locality of the
Trnava ponds.
PaedDr. Ján Gera, PhD.
Translation: doc. Andrey Kraev, CSc.
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Predhovor
Prvé tohtoročné číslo univerzitného časopisu Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok ponúka pestrú paletu štúdií
z oblasti spoločenských a prírodných vied.
Zuzana Budayová kazuistickým šetrením poukazuje na Snoezelen ako
na jedinečnú možnosť rehabilitácie dieťaťa s viacnásobným postihnutím.
Katarína Bundzelová, Mária Kyseľová a František Radi sa zaoberajú vplyvom
terapeutických činností na osobné prežívanie seniorov žijúcich v zariadení
sociálnych služieb v Bratislave. Problematike stresu, aj pomoci sociálneho
pracovníka v krízovej situácii zapríčinenej stresom sa venuje Janka Bursová.
Sabina Janik píše o hierarchii hodnôt a životných cieľov odsúdenej mládeže.
Lenka Štefáková približuje adaptáciu seniorov na prostredie inštitucionálneho
zariadenia. Andrea Zjarová sa zaoberá problematikou suverenity štátu, aj
stručným historickým vývojom názorov na ňu. Literárnym príbehom a rozvoju
komunikácie tvorivou dramatikou v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
sa venuje Božena Švábová.
Radoslav Kvasničák a Katarína Minarovičová píšu o spoločenstvách
pterygotného hmyzu v spálenom poraste trstiny obyčajnej v ornitologickej
lokalite trnavských rybníkov.
PaedDr. Ján Gera, PhD.
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Snoezelen as a Form of Comprehensive Rehabilitation
for a Child with Multiple Disabilities
Snoezelen als umfassende Rehabilitation für ein Kind
mit mehreren Behinderungen
Snoezelen ako forma ucelenej rehabilitácie u dieťaťa
s viacnásobným postihnutím
Zuzana Budayová
Abstract
In the present paper, the author identifies conceptual expressions related
to the system of integrated rehabilitation for a child with multiple
disabilities. The social worker in the system of integrated rehabilitation
also uses methods related to medical, health, pedagogical rehabilitation
and which are related to the preservation of the optimal physical,
sensory, intellectual, as well as psychological level of the individual
functions of the body. The author of the case studies points to
Snoezelen as a unique opportunity to rehabilitate a child with multiple
disabilities.

Keywords: Snoezelen. Case report. Comprehensive rehabilitation. Multiple
disability.
Úvod
Sociálna rehabilitácia využíva viaceré zložky na to, aby sa človek so
zdravotným postihnutím mohol aspoň čiastočne (i keď nie v najvyššej možnej
miere) navrátiť do spoločnosti a integrovať sa. Slúži nielen na obnovu
fyzických funkcií tela, ale aj na psychickú obnovu a povznesenie človeka
s ťažkým viacnásobným postihnutím. Snoezelen je využívaný vo viacerých
zariadeniach nielen v rámci špeciálnej pedagogiky, ale aj v integračných
centrách, v domovoch sociálnych služieb, v rehabilitačných centrách
a v hospicoch. V Snoezelen miestnostiach pracujú odborníci z rôznych
profesií, ktorých hlavných cieľom je predchádzanie a redukcia stresu,
stereotypného správania, zvýšenie motivácie, iniciatívy a zlepšenie vzťahu
medzi klientom a ľuďmi.
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Dieťa s viacnásobným postihnutím
Š. Vašek indikuje pojem viacnásobného postihnutia ako ,,multifaktoriálne, multikauzálne a multisymptomatologicky podmienený fenomén,
ktorý je dôsledkom participujúcich postihnutí či narušení. Ich interakciou, či
vzájomným prekrývaním vzniká tzv. ,,synergetický efekt“, t. j. nová kvalita
postihnutia, odlíšiteľná od jednoduchého súčtu prítomných postihnutí
narušení.“1
Autorka J. Pipeková tvrdí, že za postihnutých jedincov s viacerými
chybami sa považuje dieťa, ktoré má postihnutie súčasne s dvoma alebo
viacerými chybami na sebe kauzálne nezávislými, z ktorých každé by
vzhľadom k hĺbke a dôsledkom oprávňovala k zaradeniu do špeciálnej školy
príslušného typu.2
Autorka M. Vágnerová uvádza, že zdravotné postihnutie možno
vymedziť ako stratu alebo poškodenie určitého orgánového systému.
Z psychologického hľadiska platí, že akékoľvek postihnutie sa neprejaví len
poruchou funkcie jedného z orgánových systémov, ale ovplyvňuje rozvoj
celej osobnosti postihnutého jedinca. Teda handicap nie je len znevýhodnenie
dané postihnutím, ale i miera subjektívneho zvládnutia a pozície jedinca
v spoločnosti.3
Skupina osôb s kombinovaným postihnutím je značne heterogénna.
Súčasné postihnutie s viac vadami sa odlišuje rôznorodou etiológiou,
symptomatológiou a prognózou. Aj uplatňované terapie a metódy prístupu sú
u každého jedinca iné, nemožno teda generalizovať a pozerať sa na všetky
osoby s kombinovaným postihnutím rovnako. Je nutné rešpektovať
individuálne zvláštnosti každého jedinca.4
Ako uvádza L. Ludíková, každý človek, bez ohľadu na svoju
odlišnosť od ostatných, musí byť chápaný ako človek so svojimi špecifickými
kvalitami.5 M. Potměšil spomína, že kombinované postihnutie je komplexným
javom, ktorý vyžaduje úplne individuálny a komplexný prístup. Pri takom
istom prístupe k dvom osobám s kombinovaným postihnutím, s rovnakou
kombináciou a stupňom postihnutia, nikdy nemožno očakávať rovnaké

1
2

3
4

5

VAŠEK, Š.: Základy špeciálnej pedagogiky. Bratislava: Sapientia, 2006, s. 36 – 37.
PIPEKOVÁ, J.: Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů.
Brno: Paido, 2006.
VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004.
ZIKL, P.: Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole: komplexní péče: léčebná
rehabilitace v škole: polohování: pomůcky pro děti s tělesným postižením. Praha: Grada,
2011, 112 s.
LUDÍKOVÁ, L. a kol.: Kombinované vady. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.
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výsledky.6 Ako už bolo spomenuté vyššie, každý jedinec s kombinovaným
postihnutím je jedinečný, vyžaduje individuálny prístup, tvrdí D. Opatřilová. 7
Klasifikácia osôb s kombinovaným postihnutím
Jedinci s kombinovaným postihnutím zaraďujeme do veľmi rôznorodej
skupiny, je veľmi ťažké presne vymedziť kategórie týchto porúch. Autor
Š. Vašek poňal kategorizáciu v širšom zmysle a rozdelil jednotlivcov
s kombinovaným postihnutím do troch príbuzných skupín podľa symptómov:
 „mentálne postihnutie s iným postihnutím;
 slepohluchota;
 poruchy správania v kombinácii s iným postihnutím či narušením.“8
A. Vančová vo svojej publikácii opisuje dve skupiny:
 „do prvej skupiny patrí ľahké viacnásobné postihnutia – zahŕňajúca
jedinca schopné samostatného života, integrácia do spoločnosti, a tak
docieliť priemernej kvality života,
 do druhej skupiny zaradila ťažké viacnásobné postihnutie – kam sa
zaraďujú jedinci zvládajúci iba základné praktické činnosti, bez
výraznej pomoci blízkej osoby sa nezaobídu.“9
V publikácii M. Vítkovej môžeme nájsť rozdelenie detí, žiakov
s viacerými chybami do troch skupín, pričom prvá skupina sa vyznačuje
spoločným znakom – mentálnou retardáciou (rozhodujúci faktor pre
maximálne dostupný stupeň vzdelania a výchovy), v druhej skupine sa
nachádza kombinácia porúch telesných, zmyslových a porúch reči (špecifická
skupina – jedinci s hluchoslepotou) a poslednou skupinou sú deti s diagnózou
autizmus a s autistickými rysmi osobnosti.10 Pre jedincov s kombinovaným
postihnutím je typické používanie špeciálnych prístupov, metód, foriem,
podporných opatrení. Vzhľadom k rozličným stupňom, hĺbke postihnutia viac
chybami a mierou individuálneho prístupu, nie je podľa L. Ludíkovej „možné
presne kategorizovať osoby s kombinovaným postihnutím.“11

6

7

8
9
10
11

POTMĚŠIL, M.: Úvod do pedagogiky osob s kombinovaným postižením. 1. vyd. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 101.
OPATŘILOVÁ, D.: Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami:
Education of persons with severe disability and multiple disability. 1. vyd. Brno: Masarykova
univerzita, 2013. s. 186.
VAŠEK, Š.: Základy špeciálnej pedagogiky. Bratislava: Sapientia, 2003.
VANČOVÁ, A.: Edukácia viacnásobne postihnutých. Bratislava: Sapientia, 2001.
Porov. VÍTKOVÁ, M.: Integrativní školní (speciální) pedagogika. Brno: MSD, 2003.
LUDÍKOVÁ, L. a kol.: Kombinované vady. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.
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Sociálna rehabilitácia
Rehabilitácia je súbor postupov, ktorých cieľom je umožniť osobám
so zdravotným postihnutím, aby si dosiahli a zachovali optimálnu fyzickú,
zmyslovú, intelektuálnu, psychickú alebo sociálnu úroveň funkcií a boli by
v najväčšej možnej miere nezávislé.12 Autor M. Oláh za najdôležitejšie úlohy
sociálneho pracovníka považuje „predchádzať vzniku nepriaznivých sociálnych
udalostí, zisťovať príčiny sociálnych problémov, zlepšovať vzťahy v interakcii
sociálneho prostredia a klienta, byť nápomocný pri riešení sociálnych porúch,
venovať pozornosť tým, ktorí sa nemôžu zapojiť do normálneho chodu
spoločnosti, podporovať tvorbu sociálneho spolunažívania a sprístupňovať
poskytovanie osobnej pomoci tak, aby nepoškodil klienta, spolupracovať
s inými odborníkmi za účelom poskytnutia komplexnej ochrany.“13
Systém ucelenej rehabilitácie zahŕňa vzájomne sa prelínajúce zložky,
ktorých obsahy sa môžu prelínať a navzájom sa dopĺňať:
 liečebná, zdravotnícka rehabilitácia, ktorá sa používa na liečebné
metódy pre obnovenie stratených schopností, alebo pri systematickom
a dlhodobom úsilí o stabilizáciu zdravotného stavu klienta,
 psychologická rehabilitácia sa usiluje o zvládnutie psychickej krízy
spojenej so zmenou zdravotného stavu, o zmenu v sebahodnotení
a životnej orientácii postihnutého, o podporu stavu zodpovedajúcemu
duševnému zdraviu a harmonický rozvoj osobnosti,
 sociálna rehabilitácia, ktorej cieľom je vytvorenie existenčného
zázemia, materiálneho zabezpečenia a legislatívnej ochrany, podpora
začlenenia do spoločnosti, uplatnenie osobnostného potenciálu,
 pedagogická rehabilitácia sa zameriava na oblasť výchovy, vzdelávania
a prípravy na život a povolanie, rozvoj sebestačnosti i schopnosti
a nadanie jedinca,
 rodinná rehabilitácia sa zameriava na podporu, obnovu alebo nápravu
rodinných vzťahov postihnutého,
 pracovná rehabilitácia je zameraná na pracovné uplatnenie jedinca,
profesijnú prípravu, kariérové poradenstvo, prieskum trhu pracovných
príležitostí,
 voľnočasová rehabilitácia sa zameriava na záujmové, športové
a kultúrne vyžitie, koníčky, sebavzdelávanie.14

12

13

14

Porov. MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J., KODYMOVÁ, P.: Sociální práce v praxi.
Specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál, 2005, s. 92.
OLÁH, M. a kol.: Sociálna práca – vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej práce.
Bratislava: VŠZ a SP sv. Alžbety, 2009, s. 95.
Porov. NOVOSAD, L.: Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním.
2009, s. 92 – 95.
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Snoezelen – multisenzorická miestnosť ako forma ucelenej rehabilitácie
Snoezelen je filozofia, je to spôsob starostlivosti, komunikácie,
edukácie a zdieľania, ktoré sa realizujú za určitých podmienok. Snoezelen
prostredie je jedným z miest, kde sa klienti môžu učiť reagovať na predmety
a ostatné osoby. Vďaka riadenému prostrediu klient lepšie pochopí príčinu
a dôsledok, a tým si uvedomí, že môže mať na svoje prostredie vplyv.
V Snoezelen miestnosti sa využíva mnoho efektov, ktoré takéto uvedomenie
podporujú a posilňujú. V každej Snoezelen miestnosti musia byť ovládače
techniky, ktoré regulujú ich počet, rýchlosť otáčania, alebo zmenu smeru
otáčania, prípadne farby. Aj samotný klient môže ovplyvňovať rýchlosť
otáčania pomôcky.
Miestnosť, ktorá je správne usporiadaná a využíva sa správnym
spôsobom, klientov organizuje, riadi a robí im radosť. Miestnosť, ktorá
nerešpektuje potreby klientov, ale i nesprávne zvolené postupy terapeuta
môžu naopak u klienta vyvolať prejavy zmätenosti, stresu a úzkosti, a taktiež
aj nežiaduce fyziologické prejavy, ako napríklad tras, plač alebo pomočenie.15
Typ a farba miestnosti
Každá Snoezelen miestnosť by mala byť vytvorená tak, aby poskytovala
možnosť pracovať s klientom alebo so skupinou klientov s určitým typom
poruchy alebo potreby, ale zároveň musí umožňovať variabilné zmeny pre
určitý typ klientov s inou poruchou alebo potrebami. Podľa autoriek Filátovej
a Janků existuje viacero typov Snoezelen miestností – biela (cieľom je
navodenie pokoja a relaxu), šedá (redukcia podnetov, zvýšenie pozornosti,
ovládania a sústredenosti, znižovanie hyperaktivity), tmavá (pre stimuláciu
a zlepšenie zrakových schopností, podpora vizuálneho záujmu a schopností),
zvuková miestnosť (minimalizácia šumov a zvýraznenie zvuku), interaktívna
(zlepšovanie kognitívnych schopností analýzy a syntézy, poznávanie okolia,
hmatová diferenciácia, svalová kontrola) a tzv. vodné prostredie, ktorého
cieľom je rozvoj propriceptívnej stimulácie, pohybu, celkového uvedomenia
si tela, psychomotorický vývoj, kognitívne vnímanie, predstavivosť.16

15

16

Porov. FILATOVÁ, R.: Snoezelen – MSE. Asociace konceptu Snoezelen v České republice,
Tiskárna Kleinwächter, 2014, s. 96 – 98.
Porov. FILATOVÁ, R., JANKŮ, K.: Snoezelen. Ostrava: Tiskárna Kleinwächter. 2010,
s. 33 – 35.
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Kazuistika dieťaťa – pobyt v multisenzorickej miestnosti
Vypracovaná kazuistika zachytáva priebeh Snoezelen jednotky
s dievčatkom s ťažkým zrakovým postihnutím (dieťa so zvyškami zraku,
prakticky nevidiaca). V texte popisujeme aktivity, pomôcky a spôsob ich
použitia pri realizácii terapie s danou žiačkou základnej školy. Terapia sa
realizovala počas 50 minút v miestnosti Snoezelen, v ktorej sa nachádzala
terapeutka, dieťa a výskumník (ako pozorovateľ). Dieťa vykonáva aktivity
v multisenzorickej miestnosti asi 1 rok.
Anamnestické údaje o dieťati – dievčatko Evka (meno bolo zmenené)
Vek: 11 rokov
Diagnóza: dieťa s viacnásobným postihnutím
– ľahký stupeň mentálnej retardácie (s oneskorením rečového vývinu,
sociálna zanedbanosť),
– stredný stupeň telesného postihnutia (pes equinovarus congenitus (PEC)),
– zrakové postihnutie – dieťa so zvyškami zraku, prakticky skoro nevidiaca.
Rodinná anamnéza: dievčatko pochádza z rómskeho znevýhodneného
prostredia. Rodičia dieťaťa nie sú manželmi. Otec je v súčasnej dobe vo
výkone trestu odňatia slobody, matka je nezamestnaná, stará sa o siedmich
súrodencov dieťaťa. Bytové pomery nevyhovujúce, hygiena na nízkej úrovni.
Dieťa má podľa údajov ešte 1 brata s ťažkým zdravotným postihnutím.
Hrubá motorika – znížená a s ťažkosťami, ťažkosti s chôdzou pre PEC na
pravej nohe, má ťažkosti s obliekaním, obúvaním a niekedy v sebaobslužných
činnostiach (hlavne pri stravovaní sa).
Jemná motorika – uchopuje predmety, ktoré si prikladá veľmi blízko
k očiam, číta, píše len s lupou a pomôckami. Uchopovacia schopnosť ruky
znížená, ale zachovaná. Zapája obe ruky.
Reč – Dievčatko na prvý pohľad usmievavé, v súčasnosti pretrváva elektívny
mutizmus, v prítomnosti iných (a hlavne cudzích ľudí) mlčanlivá. Reč
vyvinutá – s ťažkosťami.
Sociálne správanie – vyhýba sa sociálnym kontaktom, v triede sociálne
izolovaná, situáciu okolo seba však so záujmom sleduje, reaguje úsmevom.
Pomôcky: relaxačná tlmená hudba, vodná posteľ, guľôčka s hrotmi, vyrobený
brmbolec, svetelný valec pripevnený k zemi, svetlá rôznej intenzity, svetelné
vlákna, deka, knižky, hmatové vrecúška.
Fáza 1 – cca 10 min.
Hlavný cieľ: zníženie napätia, vytvorenie príjemnej atmosféry, uvoľnenie,
relax, motorické cvičenia, navodenie komunikácie nielen sluchovej, ale
čiastočne i zrakovej
Pomôcky: vodná posteľ, deka, guľôčky rôznych veľkostí a povrchov
Dievčatko prišlo do miestnosti, ktorá je nasvietená dvoma rohovými
bodovými svetlami, ktoré vytvárali pohodovú a intímnu atmosféru. Evka bola
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privedená učiteľkou základnej školy na terapiu. Po príchode do miestnosti
bola bez problémov odovzdaná terapeutke a so súhlasom Evky sa mohla
terapia začať. V miestnosti dieťa nie je po prvýkrát, a tak na základe
doterajších skúseností a rozumových schopností vie, čo bude v miestnosti
robiť. Vodná posteľ (aj hudobná posteľ – ako ju nazýva terapeutka) má
optimálnu teplotu. Z reproduktorov znie tlmená relaxačná hudba a na stole
svieti vonná sviečka, ktorá má príjemnú vôňu. Terapiu začína a prevádza
terapeutka svojím príjemným hlasom. I napriek zrakovému hendikepu
terapeutka udržiava očný kontakt s Evičkou a dáva jej to najavo priamym
pohľadom a priblížením sa k jej tvári. Evka si zaraz po príchode do miestnosti
sadla na roh vodnej postele a začala ju hladkať. Terapia sa začala krátkymi
otázkami typu: „Ako sa máš Evička?“, „Spala si dobre?“ (pred týždňom Evka
trpela nespavosťou, v noci máva zlé sny). Evka si začala všímať obe
zasvietené svetlá (podľa terapeutky sú zvyšky zraku u Evky pomerne veľké,
pretože vzdialenosť na videnie svetiel je dosť veľká).
Po úvodnej otázke terapeutky, kde budú terapiu začínať (terapeutka
dopredu vedela, čo si Evička vyberie) si Evka s pomocou a veľkým úsmevom
ľahla na vodnú posteľ, ktorá zároveň i jemne vibrovala na úrovni hlavy a nôh
(neskôr bolo vibrovanie vypnuté na žiadosť Evky). Rukami sa začala chytať
bokov postele a hladkať ju. Terapeutka Evku zakryla dekou a podala jej do
rúk ručne vyrobený brmbolec z pletacej priadze, ktorý Evka miesila v rukách.
Tento brmbolec bol neskôr vymieňaný za loptičku s akoby „pichliačmi“,
loptičku vyplnenú polystyrénovými guličkami (príjemné, mäkké na dotyk), dve
malé loptičky. Svetlá boli stlmené a v priebehu „ležania“ na posteli bolo jedno
svetlo celkom vypnuté. Keďže je toto relaxačné ležanie spolu s motorickým
cvičením najobľúbenejšou Evkinou aktivitou, po dlhšej dobe sa Evička
s pomocou terapeutky presunula k ďalšej aktivite.
Fáza 2 – cca 15 min.
Hlavný cieľ: rozvoj komunikácie, predĺženie uvoľnenej atmosféry, pocitov
radosti a spokojnosti, svetelná stimulácia a zapamätanie farieb, stimulácia
zmyslov, koordinácia reagovania (jemná motorika a svetlo)
Pomôcky: svetelný valec s bublinkami vzduchu, ovládač
Terapeutka sa začala zameriavať na svetelné podnety, pričom
pomôcky používala izolovane, teda nie všetko naraz, pretože potom sa môže
stať to, že Evka bude „prestimulovaná“ a začne byť nervózna a nespolupracujúca.
Evka stála pri svetelnom valci, ktorý i zároveň vibroval, a tak čiastočne
vnímala nielen svetelné efekty, ale i vibračnú činnosť valca. Pomocou
ovládača si Evka menila farebnú škálu – od ružovej, zelenej, žltej až po
modrú farbu. Chytala sa svetelného valca, objímala ho a so zvyškami zraku,
ktoré má, sa snažila prstom chodiť po svetelnom valci a nasledovať tak
vzduchové bubliny, ktoré boli vytvárané valcom. Evka bola tak stále
zamestnaná niečím – nielen zrakovými stimuláciami, ale zamestnávala sa
i „precvičovaním“ jemnej motoriky (rukami – i keď o cvičení ako takom
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terapeutka nepovedala ani slovo, aby dieťa nemalo pocit, že „musí cvičiť“).
V priebehu tejto aktivity si Evka sadla na zem, lebo dlhšie státie jej očividne
robilo problém.
Po čase však Evka začala ukazovať prstom a hmatať pravou rukou
otváraním a zatváraním päste na svetelné vlákna, ktoré boli po jej pravej ruke
a krátkymi odpoveďami na otázku, či si chce ísť k svetlám sadnúť, bola Evka
presunutá a usadená k svetelným vláknam.
Fáza 3 – cca 10 min.
Hlavný cieľ: povzbudenie radosti a spokojnosti, úsmev na tvári, stimulácia
zmyslov
Pomôcky: svetelné vlákna, kresielko, svetlo rôznej intenzity
I napriek tomu, že Evka v skutočnosti svetelné vlákna mohla vidieť
len skreslene (keďže svetlo bolo tlmené a Evka trpí vážnym poškodením
zraku), z minulých stretnutí si pamätala, že tieto svetelné vlákna sa nachádzajú
presne oproti nej vtedy, ak vstane z vodnej postele (pozri obrazová príloha).
Evka sa dotýkala svetelných vláken, schovávala sa za nich – bolo
vidno, že ju to teší a má z toho radosť. Svetelné vlákna boli nasvecované
rôznymi svetlami a rôznou intenzitou svetla. Evka pri každom prepnutí svetla
vybadala i napriek svojmu postihnutiu rozdiel. Spoznali sme to podľa toho, že
obrátila hlavu smerom k svetlu v čase zmeny farby a intenzity svetla.
Záverečná fáza – cca 15 min.
Hlavný cieľ: zraková, taktilno-haptická a sluchová stimulácia, odstránenie
komunikačných bariér, navodenie spolupráce
Pomôcky: deka, knihy – čierno biele a bielo čierne, hmatové vrecúška
V záverečnej fáze sa Evička presunula na zem – sadla si na deku,
ktorú jej pripravila terapeutka, a začali sa zaoberať knihami, ktoré boli
prispôsobené zrakovému postihnutiu Evky a ktoré slúžia na zrakovú
stimuláciu. Terapeutka spolu s Evkou prezerali knižky, v ktorých sa
nachádzali bielo-čierne, čierno-biele veľké obrázky, iné knižky malého formátu
s farebným kontrastom. V knižkách (v ktorých sa nenachádza veľa
zobrazených predmetov – „čím jednoduchšie, tým lepšie“) Evka ukazovala
predmety a osoby, ktoré sa v knižkách nachádzali (kde je lopta, psík...).
Terapeutka mala pre Evičku pripravené i malé vrecúška s rôznou obsahovou
náplňou. Hmatové vrecúška boli vyplnené ryžou, fazuľou, soľou, gombíkmi,
cukrom, a keďže sa blížili Vianoce i roľničkami. Najprv Evka hmatom
zisťovala obsahovú náplň a neskôr si aj ohmatala to, čo sa vo vrecúšku
skrýva. Roľničky sa Evke páčili najviac – veľká reakcia širokým úsmevom.
Po asi 50 minútach prišla pani učiteľka, ktorá Evičku zobrala do triedy
s prísľubom, že sa do miestnosti ešte vrátia, keďže Evka nemala vôľu odísť
a prejavovala to odmietavým postojom.
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Záver
Evička sa v miestnosti Snoezelen cítila veľmi dobre. Podľa slov
terapeutky tieto aktivity Evičke prospievajú nielen z hľadiska stimulácie
zraku, ale i jemnej motoriky a nadväzovania priateľského vzťahu nielen
s terapeutkou, ale i iných sociálnych vzťahov. Všetky aktivity sú prispôsobované
nielen prianiam Evičky, ale jemným a pozorným spôsobom sú navodzované
i iné možnosti rozvoja a aktivity, pričom tieto aktivity nie sú spomínané ako
cvičenia, ale ako hry, aby sa u Evky nevytvorila averzia na vykonávanie
akejkoľvek aktivity. Všetky aktivity podnecujú aktivitu dieťaťa a jeho
prirodzenú zvedavosť. Niektoré aktivity však Evička nemá rada – a tak ich
terapeutka ani nerealizuje (reflexné hračky).
Evka má však rada i iné aktivity, ktoré realizuje v tejto miestnosti:
 napr. tablet s programami na zrakovú stimuláciu,
 na koberci zavesenom na stene pri vodnej posteli (hviezdica)
vyhmatáva obrazec, ktorý zároveň i svieti,
 hry s loptami – menšie, väčšie – kotúľať do akej vzdialenosti – rozvoj
hrubej a jemnej motoriky, stimulácia zraku,
 svetelný box – s farebnou fóliou, CD, ...pomôcky jednoduché –
pretože čím je pomôcka zložitejšia, tým horšie a ťažšie sa dieťa
orientuje v obrázkoch.
V priebehu všetkých aktivít bol s Evičkou vedený dialóg tak, aby sa
cítila dobre, keďže terapeutka vie, že Evka nemá rada priveľa hovoreného
slova. Evka bola chválená, viac ráz pohladkaná a hlavne povzbudzovaná
k neustálej aktivite. Vzhľadom na to, že Evka sa v tejto miestnosti cíti veľmi
dobre, vie sa akoby „otvoriť“ novým pocitom a radosti, je potrebné pokračovať
v ďalšej stimulácii a navodzovať nové aktivity, ktoré by podnietili jej zvedavosť,
a tak vytvorili nové poznatky a radosť z prežitia pekných chvíľ v Snoezelene.
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Impact of Therapeutic Activities on the Personal Living
of Seniors Living in the Social Services in Bratislava
Die Auswirkungen therapeutischer Tätigkeiten
auf das persönliche Überleben der Senioren
in Sozialeinrichtungen in Bratislava
Vplyv terapeutických činností na osobné prežívanie
seniorov žijúcich v zariadení sociálnych služieb
v Bratislave
Katarína Bundzelová, Mária Kyseľová, František Radi
Abstract
The article deals with the effects of therapeutic activities on seniors
living in the social services in Bratislava. The methodology is based on
a qualitative research carried out by a focus group research method,
which aims to get feedback from seniors, to evaluate specific therapeutic
activities and to determine whether seniors would like to change the
form and/or the course of therapeutic activities. We have found out that
therapeutic activities have a positive effect, they are enriching and
encouraging for the elderly; they support socialization and independence
of seniors. We have also found out that according to seniors no changes
in therapeutic activities are necessary. The goal of the work has been
fulfilled.

Keywords: Age. Needs of seniors. Social care. Therapeutic activities.
Úvod
Senior je človek, ktorý si na svojich pleciach nesie životný príbeh
starý desiatky rokov. História jeho života môže byť odrazom rokov radostných,
šťastných, ale aj plná ťažkých a bolestných životných okamihov.
Hlavným cieľom je zistiť, ako môže odborná terapeutická činnosť
ovplyvniť osobné prežívanie seniora žijúceho v zariadení sociálnych služieb.
Zrealizovaný bol kvalitatívny výskum – metódou focus group. Touto
metódou získavame naozaj autentické výpovede klientov, ktoré opisujú vplyv
terapeutických činností na ich prežívanie. Seniori približujú svoj pohľad na
konkrétne terapie, hodnotia úroveň poskytovaných terapeutických činností a tiež
otvorene hovoria o tom, či a čo by chceli na terapeutických činnostiach zmeniť.
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Terapeutické činnosti a ich vplyv na život seniorov
V slovníku cudzích slov nachádzame pojem terapia vysvetlený ako
„spôsob liečby [...], odbor medicíny, ktorý sa zaoberá liečbou, metódami
a prostriedkami liečby.“ (Piťová, Piťo, 2001, s. 641) Terapeutické činnosti
môžeme chápať ako činnosti, prostredníctvom ktorých dochádza k liečivým,
ozdravujúcim procesom v živote človeka. Uzdravenie, alebo aspoň zlepšenie
stavu človeka prostredníctvom širokej palety terapií môže nastať vo všetkých
rovinách života, a teda v biologickej, psychologickej, sociálnej a duchovnej
rovine.
Terapeutické činnosti, ako napríklad arteterapiu (výtvarná terapia),
muzikoterapiu, sociálnu terapiu, fyzioterapiu, ale aj menej známu validáciu či
reminiscenciu, vnímame ako pomoc, ktorou je možné dosiahnuť zlepšenie,
alebo aspoň stabilizovanie stavu v prípadoch, kde veľakrát nefunguje už nič
iné. Prostredníctvom terapie nastáva znovuobjavenie života, nových možností,
spôsobov či pohľadu na neraz neľahkú životnú situáciu. Veľký potenciál
arteterapie v jej širšom zmysle (terapia umením) sa prejavuje u klientov,
ktorým slová buď nestačia na vyjadrenie samých seba, alebo sa z akéhokoľvek
dôvodu slov boja. (Vítková, 2014) A tak môže aj starý, unavený a chorý
človek nájsť v pohybe, tanci, speve či maľbe cestu, ktorá posledný úsek života
premení na lepší, znesiteľnejší.
Terapeutické činnosti sú, samozrejme, veľmi vhodné nielen na
zmiernenie vážnych zdravotných problémov. Aj klienti s lepším zdravotným
stavom – klienti mobilní – s relatívne zdravou pamäťou a dobrým sociálnym
cítením potrebujú v živote vykonávať zmysluplnú činnosť, ktorá ich stále, aj
v starobe vedie vpred. Konkrétnymi prínosmi vzdelávania klientov v poslednej
životnej etape je prispievanie k mobilizácii intelektových a kognitívnych funkcií,
k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, či k posilňovaniu sebadôvery,
a tým aj k životnej spokojnosti. (Šoková, 2017)
Cieľ kvalitatívneho výskumu
Cieľom výskumu je identifikovať vplyv terapeutických činností na
život seniorov, prijímateľov terapeutickej starostlivosti žijúcich v zariadení
sociálnych služieb (ďalej len ZSS). Chceli sme zistiť, či terapeutickú činnosť
považujú za dôležitú a potrebnú zložku ponúknutého denného programu, či na
nich terapeutické činnosti pôsobia priaznivo, čo konkrétne obľubujú, a čo by
naopak zmenili.
Hlavný cieľ sme si následne v súvislosti s výskumom rozdelili na
čiastkové ciele:
 zistiť mieru vplyvu terapeutických činností na osobnom prežívaní
seniora,
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 zistiť ako hodnotia seniori svoju účasť na terapeutických činnostiach
a tiež, či inklinujú ku konkrétnej terapeutickej činnosti,
 zistiť, či je v záujme seniora zmeniť niečo na priebehu a forme
terapeutických činností.
Výskumné otázky
Po stanovení hlavného cieľa a jeho rozobratia na čiastkové ciele
nasledovalo vytvorenie výskumných otázok. Formulácia hlavnej výskumnej
otázky znela:
 Aký vplyv majú terapeutické činnosti poskytované odborným personálom
v zariadení?
Hlavnú výskumnú otázku sme doplnili nasledujúcimi otázkami, ktoré
vychádzali z čiastkových cieľov:
 Je pre seniorov účasť na terapeutických činnostiach dôležitá a prečo?
 Ako sa cítia pri vykonávaní terapeutických činností?
 Ovplyvňujú tieto aktivity ich osobné prežívanie?
 Majú svoju obľúbenú, prípadne neobľúbenú terapiu?
 Ako by sa terapeutické činnosti dali podľa nich zlepšiť?
 Ako by zhodnotili terapie jedným slovom?
Charakteristika výskumného súboru
Skúmaná vzorka respondentov v počte 8 bola vytvorená na základe
spoločných znakov. Respondenti sú seniormi žijúcimi v ZSS v Bratislave
(neverejný poskytovateľ) viac než pol roka. Sú prijímateľmi sociálnych
služieb, čiže aj stálymi účastníkmi na terapeutických činnostiach.
V súlade s etickým kódexom boli klienti zaradení do výskumnej
skupiny na základe podpísaného Informovaného súhlasu.
Výskumný súbor pre pološtrukturovaný rozhovor tvorilo 8 respondentov,
ktorí sa pravidelne a aktívne zúčastňovali terapeutických činností. Všetci
respondenti spadajú do skupiny odkázanosti č. VI. Skupina respondentov bola
zložená z 1 muža a 7 žien.
Respondenti, ktorí boli do výskumu vybratí, museli spĺňať ďalšie
základné požiadavky: vedieť sa podpísať a zrozumiteľne vyjadriť svoj názor.
Samozrejme, terapeutické činnosti sa poskytujú vo veľkej miere aj ležiacim
klientom, ktorí komunikujú len ťažko. U tejto klientely by získanie názoru na
poskytované terapeutické činnosti bolo veľmi náročné.
Respondentov, ktorí sa na výskume zúčastnili, sme označili skratkami
R1 až R8, ktoré používame pri uvádzaní ich odpovedí. Základné orientačné
údaje o respondentoch uvádzame v nasledujúcej tabuľke. Pričom skratka ŠZ
znamená špecializované zariadenie a DOS dom ošetrovateľskej starostlivosti.
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Tabuľka 1: Charakteristika respondentov
Pohlavie

Vek

Obdobie
starostlivosti
v mesiacoch

Stupeň
odkázanosti

Typ
starostlivosti

Mobilita

Stav

R1

žena

85

12

6.

ŠZ

vydatá

R2

žena

87

16

6.

ŠZ

R3

žena

84

26

6.

ŠZ

R4
R5

muž

89

11

6.

DOS

žena

74

15

6.

ŠZ

R6

žena

92

16

6.

ŠZ

R7

žena

92

21

6.

ŠZ

R8

žena

86

14

6.

ŠZ

invalid.
vozík
invalid.
vozík
invalid.
vozík
barly
mobilná so
sprievodom
invalid.
vozík
invalid.
vozík
G-aparát

Respondenti

vdova
vdova
vdovec
vdova
vdova
vdova
vydatá

Tabuľka 2: Časový interval terapeutických činností
Terapeutické činnosti

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

Fyzioterapia

1-2x/t

1-2x/t

odmieta rhb

2x/m

1x/t

1x/t

1x/2t

1x/t

Muzikoterapia

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

Arteterapia

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

Ergoterapia

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

Kognitívna terapia

2x/t

2x/t

2x/t

2x/t

2x/t

-

-

2x/t

Biblioterapia

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

Psychomotorická terapia

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

1x/t

Filmový klub

1x/m

1x/m

1x/m

1x/m

1x/m

1x/m

-

1x/m

Všetci respondenti zapojení do výskumu sú klientmi v zariadení už
viac ako rok. Účasť na terapiách je dobrovoľná.
Výber klientov do výskumu bol podmienený pravidelnou účasťou
aspoň na niektorých terapeutických činnostiach. Účasť na terapeutických
činnostiach je vždy dobrovoľná a odvíja sa aj od aktuálneho zdravotného
stavu klienta.
V Tabuľke 2 ponúkame orientačný prehľad časového intervalu účasti
klienta na rôznych terapeutických činnostiach. Skratka t znamená týždeň,
skratka m znamená mesiac.
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Metódy získavania výskumných dát
Vzhľadom na to, že záujmom nášho skúmania boli názory seniorov
na poskytované odborné, terapeutické služby, zber potrebných výskumných
dát sme získali prostredníctvom kvalitatívneho výskumu, metódou pološtrukturovaného rozhovoru. Konkrétne išlo o kvalitatívny výskumný nástroj,
Focus Groups, čiže skupinovú diskusiu. Za krátky čas sme tak získali nielen
názory respondentov na skúmaný jav, ale mohli sme hneď reálne vnímať
atmosféru, ktorá vládne v skupine prijímateľov terapeutickej starostlivosti. Je
pravda, že táto metóda sa často využíva ako doplnková metóda výskumu, dá
sa však využiť aj ako „samostatná metóda zberu dát, ktorá odkrýva nielen
postoje a názory účastníkov, ale preniká aj za ne, konfrontuje ich skúsenosti
a perspektívy a dáva možnosť sledovať vzájomné reakcie zúčastnených.“
(Kozlovská, Bašková, 2015, s. 9)
Ďalším impulzom, ktorý nás motivoval k výberu práve tohto
výskumného nástroja, bol fakt, že výskum prebiehal v skupine seniorov,
ktorých schopnosti predstavivosti, správneho pochopenia a adaptácie na danú
situáciu sú často značne znížené. Vytvorením skupiny sa nám naskytla
možnosť urobiť skupinový rozhovor, ktorý sám pripomínal terapeutickú
činnosť.
Samotnému začatiu výskumného, skupinového rozhovoru predchádzalo
informovanie o zámere výskumu, o priebehu, nahrávaní a následnom
spracovaní získaných údajov. Po ústnom súhlase, každý z respondentov
podpísal písomný súhlas s účasťou na výskume.
Výskum prebiehal v spoločenskej miestnosti v polkruhu, respondenti
sedeli na stoličkách. Miestnosť a spôsob usadenia boli pre klientov dobré
známe z terapií. Medzi klientmi vládla dobrá nálada. Po úvodnom privítaní,
zistení aktuálneho stavu a základnej výmene informácií, zabezpečení dobrej
zrozumiteľnosti (ubezpečili sme sa, že každý z klientov dobre počuje
a rozumie, o čom diskutujeme) nasledovalo už konkrétne kladenie výskumných
otázok. (Uvedené mená v rozhovore boli pre dodržanie anonymity vymyslené.)
Výsledky
Na vyhodnotenie dát získaných od 8 respondentov, ktorí sa na
výskume zúčastnili, využívame prvky zakotvenej teórie (grounded theory),
ktorú vyvinuli v roku 1967 Strauss a Glaser. (Hendl, 2005) Autor ďalej
v publikácií Kvalitatívny výskum uvádza tri základné prvky zakotvenej teórie,
ktorými sú: koncepty (teoretické pojmy), kategórie („základné kamene“
vznikajúcej teórie) a tvrdenia (formulujúce vzťahy medzi konceptami
a kategóriami).
Za účelom prehľadnosti výsledkov a na základe opakovaného
skúmania získaného materiálu sme relevantné dáta rozčlenili do troch
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výskumných oblastí. Analytickým procesom otvoreného kódovania
prostredníctvom schém priraďujeme k výskumným oblastiam kódy. Uvedené
kódy sú podložené konkrétnymi výpoveďami účastníkov kvalitatívneho
výskumu. Výskumné oblasti, kategórie a kódy uvádzame v tabuľke 3.
Tabuľka 3: Výskumné oblasti, kategórie, kódy
Výskumné oblasti
Všeobecný vplyv
terapeutických činností na
život seniorov žijúcich v ZSS
Konkrétne hodnotenie
terapeutických činností
klientmi ZSS
Záujem klientov o zmenu
v prevedení a forme
terapeutických činností.

Kategórie
Vplyv terapeutických
činností.

Kódy
obohatenie a spokojnosť,
prístup personálu, podpora
samostatnosti

Hodnotenie terapeutických
činností.

aktivita, spoločnosť, zmena
myšlienok, obľúbená terapia

Záujem o zmenu
v terapeutických
činnostiach.

kvalita, intenzita, spokojnosť

Výskumná oblasť 1: Všeobecný vplyv terapeutických činností na život
seniorov žijúcich v ZSS
Výskumná kategória: Vplyv terapeutických činností.
Výskumné kódy: obohatenie a spokojnosť, prístup personálu, podpora
samostatnosti.
Schéma 1: Vplyv terapeutických činností
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Obohatenie a spokojnosť
Nech už ide o akékoľvek terapeutické stretnutie, posedenie, či
interakciu medzi pomáhajúcim a prijímateľom pomoci, hlavným motívom je
dosiahnuť spokojnosť prijímateľa služby. Ak by to tak nebolo, ak by sa nám
nepodarilo vytvoriť pokojnú, priateľskú a príjemnú atmosféru, nedosiahli by
sme ani žiadne iné ciele. Atmosféra počas výskumného skupinového
rozhovoru a odpovede klientov na otázku Ako na vás vplývajú terapeutické
činnosti? potvrdzujú nielen spokojnosť, ale aj obohatenie osobného života
prostredníctvom terapeutických činností.
Význam a obohatenie potvrdzuje napr. odpoveď R4: „V podstate je to
pre nás poučné.“, viaceré respondentky vyjadrili spokojnosť krátko: „Veľmi
dobre, som spokojná.“, či slovami ako: „pozitívne, dobre, posúva ma to
ďalej“, R5 vplyv terapeutických činností vyjadruje slovami: „Náladu mám
vtedy, nie som smutná, vtedy je dobre.“ Jasne vystihla vplyv terapií (vplyv
terapeutického, čiže liečivého stretnutia) tiež R6, keď povedala: „Už nie sme
sami“, čo dáva pocit „spokojnosti a istoty.“
Prístup personálu
Pri vykonávaní pomáhajúcej profesie je samozrejme veľmi dôležitá
odbornosť a profesionalita. Ale práve seniori prijímajúci starostlivosť odborného
personálu sú vekom stále viac citlivejší na prístup personálu, všímajú si tón
hlasu, obsah výpovedí, intenzitu dotyku pri manipulácií, či obyčajný pohľad
sestričky, opatrovateľa, terapeuta. Pozitívne vnímanie personálu potvrdili
spontánne viacerí respondenti výskumnej vzorky bez toho, aby boli k tomu
vyzvaní. Odzneli slova chvály od R4: „Tu máme svetových ľudí...všetci sú
stopercentní, dobrí, nie sú agresívni, sú slušní voči nám... Teším sa, že sú tu
takí ľudia...ten, kto prednáša, je odborník, ktorého môžeme vypočuť, od
ktorého sa môžeme niečo naučiť. ...nie sme hnaní bičom, ale pekným slovom.“
Dôležitosť prítomnosti personálu vyjadruje aj R6: Keď vidíme ráno sestričky,
tak to taký strach z nás spadne, sme také spokojné, že sestričky sú už tu.
...stačí, že už máme tú opateru.“ Za prejav rešpektovania autonómie klienta
môžeme považovať správanie personálu, opísané R2: „Vždy sa hlásim, keď sa
pýtajú (či chce klientka ísť na terapiu), pretože rešpektujú stav toho
klienta...proste neurobia, že by hnali z postele, a idete.“
Podpora samostatnosti
Každý človek, v neposlednom rade senior, ktorého schopnosti
procesom starnutia slabnú, až sa strácajú, túži po samostatnosti, po tom, aby
sa dokázal čo najdlhšie hýbať, aby neostal odkázaný na starostlivosť druhých.
Viacerí z respondentov vyjadrili ako veľmi pozitívny vplyv terapeutických
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činností práve podporu samostatnosti, prostredníctvom rehabilitačného
cvičenia, zabezpečenia vhodných kompenzačných pomôcok, či nájdenia
spôsobu, ako do aktivít zapojiť aj seniora s obmedzeniami v mobilite. R2
tvrdí: Má to samozrejme dobrý vplyv, pretože so mnou cvičia, aby som tú časť
tela, ktorú som mala ťažko postihnutú, aby som to dala do pohybu, aby som
mohla sedieť a tak,...prišla som tu úplne ležiaca, čo som si nemohla sama nič
urobiť...takže, som spokojná...veľmi odkázaná na to cvičenie.“ Či a ako
vplýva účasť na terapeutických činnostiach na život R3, vyjadrila
respondentka stručne, ale s veľkým významom: „Áno, vplýva. Prispelo aj
k tomu, že som sa stala úplne samostatná.“ Vyjadrenia R2 a R6 potvrdzujú
tiež dôležitosť, umožniť klientovi možnosť samostatne pracovať aj napriek
tomu, že má mnoho obmedzení. R2: „Čo môžem vlastnými rukami spravím, aj
keď som na vozíku. Ale dobré to je....vidieť na tom stave zdravotnom, že som
tu už druhý rok, a že je to lepšie. Dôležitosť terapeutických činností vyjadrila
R6 slovami: Lebo výsledok z tých prác, čo robíme (napríklad v kuchynke), aj
cítime aj ochutnáme. A je to veľmi dobré (s úsmevom). A cvičíme si pri tom
naše nemožné ruky, ...tou prácou si vlastne cvičíme aj telo.“
Ani jeden z respondent nespochybnil pozitívny vplyv a dôležitosť
terapeutických činností vo svojom osobnom prežívaní života.
Výskumná oblasť 2: Konkrétne hodnotenie terapeutických činností
klientmi
Výskumná kategória: Hodnotenie terapeutických činností.
Výskumné kódy: aktivita, spoločnosť, zmena myšlienok, obľúbená terapia.
Schéma 2: Hodnotenie terapeutických činností
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Aktivita
Život sám je možný len vtedy, keď je telo aktívne, keď srdce bije
v pravidelnom rytme a v žilách človeka koluje krv. Aktivita je preto pre
človeka prirodzená a potrebná. Aj senior, ktorý je odkázaný na starostlivosť
druhých, pripútaný na lôžko, a možno aj neschopný sám sa vôbec otočiť, túži
byť aktívny, hoci by malo ísť len o pasívnu aktivitu, čiže byť tam, kde sa
niečo deje.
Priaznivý vplyv aktivity vyjadrili respondenti priamo či nepriamo
v rámci rozhovoru viackrát. R6 vyjadrila svoje vnímanie aktivizácie klientov
nasledovne: „...hovorím, nedajú nám zaháľať, odpočinok neexistuje, my
musíme vždy niečo robiť. A to je dobré. Zabúdame potom na tie naše trápenia,
bolesti...“ Aktivitu mysle považuje R3, ale aj iní respondenti, ktorí hneď jej
názor potvrdili, hodnotí nasledovne: Pre mňa je najdôležitejšie rozumom
pracovať, také terapie.“ R2 dodáva: „Je dôležité, aby mi to myslelo, aby som
vlastne aj hodnotiť a posúdiť tieto samotné terapie vedela...“ Aj tieto tvrdenia
vypovedajú o fakte, že respondenti sú si plne vedomí svojich fyzických
obmedzení, s tým sa naučili žiť. To neznamená, že prestali myslieť a že im
nezáleží na udržaní svojich rozumových schopností.
Zmena myšlienok
Ďalším, možno nie primárnym, ale určite dôležitým účinkom
aktivizácie klienta, je práve odpútanie myšlienok od bolestí, starostí a trápení,
ktoré so sebou staroba, ale hlavne choroba a samota prináša. Zapojenie sa do
aktivity, spoločnosť druhých, milé slovo, alebo už samotná zmena prostredia
majú vo väčšine prípadov pozitívny vplyv na prežívanie každého seniora.
Potvrdzujú to už spomínané odpovede respondentiek na vplyv terapeutických
činností. R5: „Náladu mám vtedy, nie som smutná, vtedy je dobre.“ R5 ďalej
uvádza, že vďaka muzikoterapií „Všetky myšlienky idú bokom.“, R6: „...my
musíme vždy niečo robiť. A to je dobré. Zabúdame na tie naše trápenia,
bolesti...“
Spoločnosť
Človek je tvor spoločenský. To neznamená, že samota nemôže mať
priaznivý vplyv na prežívanie človeka, ale veľa samoty človeku neprospieva.
Samote, ktorá je zdĺhavá, tichá, a neraz veľmi bolestivá (keď je človek sám,
intenzita sledovania svojho aktuálneho stavu rapídne stúpa), sú veľmi často
vystavení mnohí seniori.
Potrebu spoločnosti, stretnutia a spoluzdielania vyjadrili viacerí
účastníci výskumného rozhovoru. R1 na otázku, ako sa cíti na terapeutických
činnostiach, odpovedala: „No veľmi dobre. Že sme spoločne tam všetci
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prítomní.“ V odpovedi R3 sa prelína túžba po spoločnosti spolu s prirodzenou
zvedavosťou: „Dobre sa cítim a hlavne, že sa mám s kým porozprávať. Na
tom mi veľmi záleží. Lebo záleží od toho, s akou osobou bývate (napríklad),
s ktorou sa nedá porozprávať. A niekedy by bol človek zvedavý na mienku tej
druhej osoby.“ Zaujímavé je aj hodnotenie R2, ktorá kladie spoločnosť
druhých pred typ terapie, keď tvrdí: Ja mám rada...každú (terapiu), keď sa
dostanem z izby, že nemusím byť sama...Takže som rada, že som medzi ľuďmi,
že si s nimi rozumiem, aj porozprávam (R2 veľmi rada rozpráva).
Obľúbená terapia
Traja z respondentov (R1, R5, R6) uviedli ako obľúbenú terapiu
muzikoterapiu. Naopak R3 muzikoterapiu obľubuje menej, keďže odpovedala:
„Ja s rukami rada robím. Hlasom nie, lebo nemám dobrý hlas.“ R7, vedomá
si svojho znevýhodnenia (má veľmi slabý zrak), hodnotí obľúbenosť terapií
nasledovne: „Boli by obľúbené všetky (terapie), ale možnosti sú obmedzené.“
R8 si myslí, že: „Každá terapia človeku pomôže.“, čo potvrdzuje aj silná
výpoveď R4: „Všetky tie (terapie), ktoré nám poskytujú, účinkujú na naše
uzdravenie. Ale vážne! Pomôže nám to. Sme tak duševne čistejší.“
Respondenti mohli tiež vyjadriť to, ktorá terapeutická činnosť nie je
pre nich obľúbená. R2 niekoľkokrát v rozhovore vyjadrila, že pre ňu je
najdôležitejšia rehabilitácia, no aj napriek tomu úprimne priznala: „...menej
sa teším isteže na tie cvičenia, ktoré mi spôsobujú bolesť. Ale sú nutné,
a beriem to tak.“ Zaujímavé, ale hlavné úprimné je tiež vyjadrenie R6, ktorá
povedala: „Nemám rada sprchovanie. Keď mi umývajú hlavu.“ Slová R6 len
upozorňujú na fakt, že hoci nejde priamo o terapeutickú činnosť, ale
o hygienu tela, čo je pre zdravého človeka bežná a bezproblémová činnosť,
pre fyzicky znevýhodneného človeka môže byť táto aktivita náročná,
odstrašujúca.
Výskumná oblasť 3: Záujem o zmenu v prevedení a forme
terapeutických činností
Výskumná kategória: Záujem o zmenu terapeutických činností.
Výskumné kódy: kvalita, intenzita, spokojnosť.
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Schéma 3: Záujem o zmenu terapeutických činností

Spokojnosť
Celkovo respondenti vyjadrili spokojnosť s tým, akým spôsobom sú
terapeutické činnosti poskytované. Odzneli napr. odpovede: R1:„Ja by som to
nevedela zlepšiť.“,R4 „Ani netreba (nič meniť). Ono to má svoj zmysel...dáva
nám to niečo do duše. Aby sme sa my uzdravili čím skôr. Dobré to je.“,R6 „Ja
už mám taký vek, že ja som spokojná s tým, čo tu robíme. Určite.“ R5: „Ale
netreba nič zmeniť, všetko je v poriadku tak, ako je. Dobre sa tam cítim.“
Respondenti odpovedali pokojne, bez zaváhania, vyjadrenia spokojnosti zneli
vierohodne.
Kvalita
Celkový dojem a výpovede respondentov kvalitatívneho výskumu
svedčia o spokojnosti aj s kvalitou poskytovaných terapeutických činností.
Nasledujúca výpoveď je skôr odrazom toho, že aj medzi seniormi vyššieho
veku môže byť veľmi citlivý poslucháč, prijímateľ terapeutických činností.
R4 úprimne vyjadril, že to, či sa klienti cítia lepšie alebo horšie, záleží od
toho, aký program terapeut vymyslí. Ďalej pokračuje: „Už priviedli aj takých,
že sme si povedali, však toto je smiešne.“ Hneď za tým však dodáva: Ale
väčšinou tie programy sú na úrovni, a ktoré nás povzbudzujú, a ktoré nás
potešia...keď oni niekoho sem pošlú, aby zdĺhavo tu rozprával všelijaké
vymyslené veci tu robil, nie je to dobré. Ale keď sem prídu traja alebo štyria
ako minule, tí spievali, tak sme boli nadšení, dobre nám to padlo. My
potrebujeme také (programy), aby nás to povzbudilo. Aby to nebolo násilné, aby
to bolo také... srdečné. My potrebujeme slušných a dobrých umelcov, ktorých
nám sem pošlú, a z ktorých máme potešenie.“ R6 hneď reaguje na názor R4
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nasledovne: „No tak to záleží na každom z nás. Každý sme iný. Jeden vie to,
iný zas iné... Ján Werich hovoril „všetci dohromady, že uděláme moc“. Ale
sám človek...
Intenzita
Nasledujúca výpoveď respondentky R2 vyjadruje jej túžbu po väčšej
pozornosti: „Tak ja si myslím, že by som potrebovala viac takej tej osobnej
terapie, toho pocvičenia s tými nohami. ... človek by chcel byť zdravý rýchlo.
Ale to ja žijem na zemi, nemám žiadne také ilúzie... osobne také to pocvičenie,
že by nebolo zlé, keby sa mi dostalo častejšie... Respondentka však na záver
dodáva: „Ale som ináč spokojná, proste aj s tým, keď to robia (rehabilitáciu),
tak to robia veľmi svedomito.“
R7 vyjadrila záujem o zmenu slovami: „na terapiách ako takých nie
(nič by nemenila), ale keby sa dalo organizovať tak, aby sme boli viac vonku
za pekného počasia.“ Z neverbálnej reakcie klientov bolo cítiť súhlas, skoro
každý senior sa poteší, keď môže aspoň na chvíľku opustiť zatvorený priestor,
ísť von, na čerstvý vzduch. Zároveň R6 svedčí o tom, že: „Veď aj vonku
máme rôzne aktivity.“
Na záver celého výskumného rozhovoru sme respondentov vyzvali
k tomu, aby skúsili terapiu (všeobecne) ohodnotiť jedným slovom. Mali
doplniť vetu: „Terapia je pre vás...“ Všetci respondenti reagovali pozitívne,
promptne a výstižne. Terapia je pre nich: dôležitá, dobrá, potrebná, užitočná
a pomáha im. R7: „A keď je robená s láskou, tak to je veľmi dôležité...starý
človek potrebuje veľa lásky.“
Diskusia
Dvořáčková (2012) upozorňuje, že kvalitu života človek nehodnotí
len podľa životného štandardu. Vnímanie kvality života je odrazom mnohých
faktorov. Okrem fyzického prežívania, psychickej pohody a sociálneho
začlenenia človeka ide aj o vplyv prostredia, v ktorom človek žije. Křivohlavý
(In Dvořáčková, 2012, s. 58) dáva do pozornosti ešte jeden rozmer vnímania
kvality života, ktorý výrazne ovplyvňuje prežívanie staroby. Známy český
psychológ a autor mnohých odborných publikácií si myslí, „že človek na
konci svojej cesty chápe kvalitu života ako spokojnosť s doterajším životom.
Ak hodnotí prežitý život zmysluplne a je spokojný s tým ako žil, kvalita
života je prežívaná na vysokej úrovni.“
Intenzitu túžby ľudí postarať sa o svojich starnúcich rodičov,
príbuzných vnímame podobne, ako ukázal výskum. Dnešný životný štýl však
mení spôsob poskytovania starostlivosti. Aj keď väčšina Slovákov vníma
starostlivosť o svojich rodičov ako prirodzenú životnú úlohu, povinnosti,
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práca, vzdialenosť a životný štandard, ktorý žijeme, nám nedovoľuje pomoc
poskytnúť v domácom prostredí seniora. Čoraz viac ľudí preto využíva
možnosti sociálnej a zdravotnej starostlivosti v zariadeniach pre seniorov.
Prostredníctvom realizácie kvalitatívneho výskumu sme zistili, že
terapeutické činnosti poskytované terapeutickým tímom vnímajú všetci
zúčastnení respondenti pozitívne. Podľa slov a neverbálnej komunikácie
klientov môžeme potvrdiť, že terapeutické činnosti majú dobrý vplyv na
každého účastníka výskumu. Prinášajú im pocit spokojnosti, istoty, sú
obohatením osobného života i cestou k socializácií.
Spokojnosť a životnú pohodu ovplyvňujú mnohé, už vyššie opísané
faktory. Viacerí respondenti kladú silný dôraz v spojitosti s pozitívnym
vplyvom terapeutických činností na vzťah s personálom, ktorý starostlivosť
poskytuje. Práve prístup personálu je silným elementom, cez ktorý klienti
prijímajú ponúkané terapie, ale aj všeobecne starostlivosť. Respondenti
ocenili komunikáciu personálu, rešpektovanie a podporu autonómie klientov,
keď si sami môžu zvoliť, či sa do aktivity zapoja, alebo nie. Starostlivosť
personálu vnímajú ako vytrhnutie zo samoty, majú pocit istoty a bezpečia.
Z výpovedí respondentov je zrejmé, že sú veľmi citliví na verbálnu
i neverbálnu komunikáciu personálu.
Z vlastnej skúsenosti a aj vyjadrení respondentov nášho výskumu je
zrejmé, že odbornosť nestačí! Ľudský, empatický a autentický prístup je to, čo
seniori potrebujú v mnohých chvíľach viac, ako odbornosť. Vyžaduje si to
neustálu osobnú formáciu pomáhajúceho, veľa trpezlivosti, ale aj dostatočný
priestor na zrelaxovanie a načerpanie nových síl. V tomto zmysle môžeme
hovoriť o tzv. duševnej hygiene. Výstižne hygienu duše, či mentálnu hygienu
vyjadruje český psychológ Křivohlavý (2009, s. 144), keď tvrdí, že „v širšom
slova zmysle sa duševnou hygienou myslí starostlivosť o umožnenie
optimálneho fungovania duševnej činnosti. Úplne konkrétne tu ide o to,
prirodzene a realisticky odrážať realitu, reagovať primerane na všetky
podstatne dôležité podnety, riešiť bežné i nečakané úlohy „na úrovni“, stále
sa duševne zdokonaľovať a duševne, prípadne i duchovne ďalej rásť.“
Jedným z cieľov odbornej zdravotnej či sociálnej starostlivosti by
vždy mala byť podpora autonómie a samostatnosti klienta. Udržiavanie
samoobslužných činností, podpora komunikácie, vytváranie podmienok na
sebarealizáciu či začleňovanie sa do spoločnosti sú v starostlivosti o seniorov
v mnohých prípadoch veľkou výzvou pre seniora, ako aj pre pomáhajúceho.
Aj najmenší úspech v spomenutých oblastiach sa môže zmeniť na veľké
povzbudenie a motiváciu v snahe byť stále aktívny. (Tománek, 2018) Zistili
sme, že aj terapeutické činnosti poskytované klientom prispeli k ich
samostatnosti. Klientom sa pravidelne poskytujú rehabilitačné cvičenia,
vďaka ktorým sa zlepšuje ich fyzická kondícia. Niektorí sa opäť postavili na
nohy, iní sa naučili používať kompenzačné pomôcky. V oblasti skúmania sa
vykonalo veľké množstvo výskumov, ktoré skúmali vzťah medzi cvičením
(fyzickou aktivitou) a prežívaním človeka. Hlinka (In Křivohlavý, 2009,
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s. 140) sa zaoberá práve skúmaním vzťahu medzi cvičením a úzkosťou.
Mnohé výskumné projekty preukázali pozitívny vplyv cvičenia (jogging,
chôdza, prechádzky či výlety) na zníženie úzkosti, ale aj zníženie depresie,
a naopak sa u týchto ľudí, aktívnych v pohybe zvýšila miera pozitívneho
sebahodnotenia. Pozitívny účinok bol preukázaný bez ohľadu na vek.
Aj keď je väčšina klientov imobilných, odkázaných na pohyb len na
invalidnom vozíku, precvičujú tie časti tela, ktoré je možné posilniť,
pravidelne sa zapájajú do aktivít, ktoré môžu vykonávať napriek svojmu
hendikepu. Respondenti vyzdvihli umožnenie vyrábať rôzne predmety,
možnosť zapájať sa do aktivít, ktoré je možné vykonať vlastnými rukami.
Vyjadrili spokojnosť nad dobre a chutne vykonanou prácou v pekárničke, kde
piekli koláčiky. Pociťujú tak radosť z dobre vykonanej práce, zo skutočnosti,
že sú stále užitoční, stále aktívni.
V oblasti konkrétneho hodnotenia terapeutických činností sme zistili,
že respondenti považujú za najdôležitejšie byť aktívny, myslieť, stretávať
ľudí, diskutovať, odpútať sa od starostí a choroby. Skutočnosť, že napriek
výrazným obmedzeniam, ktorými klienti v zariadeniach často trpia, sa im
poskytuje možnosť zúčastniť sa na terapeutických činnostiach, ale aj rôznych
iných aktivitách, vnímame ako veľmi priaznivé a posilňujúce v osobnom
prežívaní každého respondenta, ktorý bol účasťou výskumu.
Istú totožnosť s výsledkami nášho výskumu nachádzame aj v tvrdeniach
Kanadskej asociácie ergoterapeutov (2011), ktorá tvrdí, že pracovná terapia
podporuje vyrovnanosť seniorov tým, že podporuje vzťahy v skupine, vzájomnú
prepojenosť, napomáha adaptácii na zmenený zdravotný stav a stratu zručností.
Pracovná terapia umožňuje sebavyjadrenie, zároveň poskytuje príležitosti
k učeniu a buduje pocit spolupatričnosti. Náš výskum okrem iného tiež
potvrdzuje silný priaznivý účinok vzťahov, spolupatričnosti, stretávania sa.
Možnosť byť v spoločnosti, byť súčasťou komunity, ktorá sa aj vďaka
terapeutickým činnostiam v zariadení vytvorila, považujú respondenti za veľmi
dôležité, zmysluplné, obohacujúce. Chcú sa stretávať, chcú diskutovať na
rôzne témy, túžia vnímať jeden druhého.
Z výskumu tiež vyplýva, že obľúbenou terapiou medzi respondentami
je muzikoterapia. Klienti veľmi neuvádzali dôvod. Možno práve tu sme mohli
otázku obľúbenosti rozvinúť a umožniť klientom, aby vyjadrili, prečo
preferujú túto terapiu. Jeden z dôvodov predsa len odznel a to, že počas
muzikoterapie sa klientka cíti dobre, a že vďaka muzikoterapii „idú všetky
myšlienky bokom“.
Priaznivý vplyv hudby na človeka je známy od nepamäti, lebo sama
vychádza z človeka. Je spojením pravidelného rytmu (srdce) a rôznych zvukov
(telo). Podľa British Association for Music Therapy (2016) je hudba niečo,
s čím sa môže prepojiť každý, nezávisle od veku, vyjadruje zmysel človeka
pre identitu. Hudba nám poskytuje spôsob, ako sa spojiť a zdieľať pocity,
spomienky a momenty s inými. Muzikoterapia môže tiež zlepšiť tvorivé
schopnosti, ako aj formovať sebavedomie a vzbudiť pocit ohodnotenia
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a vypočutia.“ Z vlastnej skúsenosti vieme, že hudba je naozaj liekom, je
blízka starým i mladým. Sú ľudia, ktorí k hudobnému umeniu neinklinujú, ale
hudba má také široké zameranie, že sa v jej podobách dokáže nájsť skoro
každý. Naši respondenti a ich preferencie muzikoterapie len potvrdzujú našu
prax. Muzikoterapia je výborný prostriedok možnosti kontaktu so seniorom,
je to výborný výrazový, ale aj relaxačný prostriedok. Hudba je cestou do duše
klienta, aj toho, a práve toho, ktorého schopnosť komunikovať je výrazne
oslabená. Stačí jemný úsmev, klopkane prstami či dupkanie nohou, aby terapeut
pochopil, že terapeutická hudobná intervencia má priaznivý účinok.
Zástupca organizácie Retire at Home (2016) uviedol, že „bolo zistené,
že aj minimálny pohyb, ako podupávanie nohou, alebo tlieskanie rukami
postačuje na uvoľnenie zadržiavanej mentálnej a fyzickej záťaže a prináša
trocha radosti do miestnosti. Pre mnohých seniorov, ktorí sú schopní,
tancovanie na hudbu je úžasným spôsobom ako sa hýbať. Byť vtiahnutý do
rytmu hudby pomáha znížiť tlak v krvi a stimuluje orgány v tele.“
Hudba má široké spektrum pôsobností, môže byť nástrojom pomoci
a podporou pri liečbe mnohých ochorení. Sihvonen et al. (2017) tvrdia, že
v priebehu poslednej dekády narástol počet výskumov týkajúcich sa
potenciálneho ozdravujúceho vplyvu intervencií založených na hudbe, ako
napr. počúvanie hudby, spievanie alebo hranie na hudobný nástroj u pacientov
s rozličnými neurologickými ochoreniami. Preukázal sa pozitívny vplyv
hudby u pacientov s demenciou alebo po náhlej cievnej mozgovej príhode,
narastá evidencia o pozitívnom efekte takýchto intervencií aj na výkon
v kognitívnej oblasti, motorike a emocionálnej vyrovnanosti u ľudí s Parkinsonovou chorobou, epilepsiou či sklerózou.
Záujem o zmenu v prevedení a forme terapeutických činností
Jedným z cieľov výskumu bolo tiež zistiť záujem klientov o zmenu
v terapeutických činnostiach. Z odpovedí vyplýva, že medzi respondentami
vládne všeobecná spokojnosť s terapeutickými činnosťami. Výskum ukázal,
že respondenti zapojení do výskumu nemajú vysoké nároky, vážia si prácu
odborného personálu. Istú nespokojnosť s kvalitou vyjadril len jeden respondent.
Nebola to nespokojnosť s terapiami všeobecne. Klient kriticky ohodnotil
skutočnosť, že v rámci spoločenských programov poskytovaných hosťami
boli predvedené aj programy, ktoré mali veľmi nízku úroveň. Respondent,
ktorý dokázal takto kriticky zhodnotiť úroveň niektorých programov, je sám
hudobník, preto je zvlášť citlivý na hudobné programy. Zároveň treba uviesť,
že zas výrazne pozitívne hodnotí mnohé iné časti terapeutických činností. Tiež
odznela túžba intenzívnejšieho osobného cvičenia (fyzioterapie). Z osobnej
anamnézy klientky vieme, že táto respondentka mala dlho zle stanovenú
diagnózu, čo jej spôsobovalo veľké bolesti. Jej problémy s nohou, v čase
ťažkých životných okolností presmerovali celú jej pozornosť na zdravotný
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problém. Z výpovedí máme dojem, že respondentka netúži len po častejšej
intenzite rehabilitačných cvičení, ale aj po väčšej osobnej pozornosti. Človek
prirodzene však túži po tom, aby čo najdlhšie dokázal chodiť, byť samostatný.
Pohyb, chôdza je predsa schopnosť, ktorú zdravý človek vníma ako
samozrejmosť.
Jedna z respondentiek na otázku zmeny reagovala pokojne, ale rozhodne.
Na terapiách ako takých by nemenila nič, ale chcela by viac času tráviť vonku
za priaznivého počasia. Túžba respondentky je pochopiteľná. Keď je človek
väčšinu dňa vo vnútri, v jednej miestnosti, chce využiť každú príležitosť dostať
sa von. Samozrejme, uvedomujeme si aj to, že na zorganizovanie presunu
skupiny imobilných (vozičkárov) seniorov je potrebné maximálne nasadenie
terapeutického tímu a že si s tým určite neporadí jeden terapeut.
Home Care Assistence of Toronto (2016), odborníci na 24-hodinovú
starostlivosť približujú niekoľko priaznivých účinkov slnečného svetla
na prežívanie seniorov. Vďaka slnečným lúčom je možné doplniť si
prirodzenou cestou chýbajúci vitamín D. Ten je veľmi dôležitý aj pri liečbe
degeneratívnych ochorení kostí (osteoartritída či osteoporóza). Deficit
vitamínu D môže priebeh tohto ochorenia zhoršovať, spôsobovať väčšie
bolesti, obmedziť pohyblivosť či spôsobovať rannú stuhnutosť. Ďalším
benefitom pobytu na slnku a čerstvom vzduchu je zlepšenie nálady, ktorú
spôsobuje zvýšenie hladiny serotonínu v mozgu. Vystavenie sa slnečnému
žiareniu tiež môže zmierniť nepríjemné pocity chronických stavov a znížiť
intenzitu stresu. Primerané vystavenie sa slnečnému žiareniu môže tiež
spôsobiť opálenie, čo na seniora môže tiež pôsobiť priaznivo. Už nie je viac
bledý, už nevyzerá tak slabo a choro. O priaznivom počasí môžeme hovoriť
hlavne v lete. Toto obdobie však so sebou prináša aj veľmi vysoké teploty,
ktoré sú nebezpečné aj pre zdravého a mladého človeka, o to viac pre seniora.
Odhad seniora však už nemusí byť taký reálny. Aj tu je potrebná pozornosť
a nasmerovanie zo strany terapeuta v spolupráci s rodinnými príslušníkmi.
Nálada, v akej sme výskumný rozhovor ukončili, bola veľmi
povzbudzujúca, pozitívna. Na záver sme vyzvali respondentov, aby skúsili
jedným slovom doplniť vetu: Terapia je pre mňa ... Klienti reagovali promptne,
bez zaváhania. Terapia je pre nich potrebná, dôležitá, užitočná a pomáha im!
Odporúčania pre prax
Ak si poskytnutie potrebnej starostlivosti a pomoci seniorovi vyžaduje
odchod z domáceho prostredia do zariadenia, je veľmi dôležité v spolupráci
s rodinou proces tak veľkej životnej zmeny čo najviac uľahčiť. Už v tomto
okamihu začína odborná, ale empatická pôsobnosť sociálneho pracovníka,
ktorý je veľmi často prvá kontaktná osoba pre rodinu potenciálneho klienta
a samotného klienta. (Tománek, 2017) Od momentu informovania, vstupnej
anamnézy, predstavenia zariadenia, nasťahovania sa a postupnej adaptácie
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klienta na nové prostredie by mal byť sociálny pracovník k dispozícií tak
klientovi, ako aj jeho rodine.
Sociálne zmeny prežíva každý individuálne, ale je všeobecne známe,
že adaptabilita človeka starnutím slabne. Odchod z domáceho prostredia do
prostredia zariadenia je pre seniora v mnohých prípadoch obzvlášť zaťažujúci
(i keď sú prípady, kedy je taká zmena oslobodením z veľkej samoty
a trápenia). Najmä v prvých dňoch by mal byť sociálny pracovník klientovi čo
najviac k dispozícií. Každodennými, aj keď len krátkymi návštevami,
stretnutiami by mu mal dať vedieť, že je tu preňho, byť mu oporou pri
začleňovaní sa do nového prostredia a pokúsiť sa spoločne nájsť niečo, čo
bude pre klienta symbolom istoty – zistiť, k čomu klient inklinuje, čo má rád,
na čo bol zvyknutý, a to mu zabezpečiť.
Stotožňujeme sa tiež s názorom, že sa sociálny pracovník nesmie
nechať odradiť problematickou komunikáciou s klientom. Sociálny pracovník
by mal byť empatický a vnímavý, tam kde nie je možná verbálna komunikácia,
nastupuje komunikácia neverbálna. Práve neverbálna komunikácia sa často
stáva tou zrozumiteľnejšou pre seniora. Ten, kto nevie vypovedať svoje
myšlienky, myšlienky druhých nepočuje, alebo nevidí, potrebuje dotyk!
Veľkým prínosom pre pomáhajúceho v oblasti komunikácie a kontaktu
s klientom – seniorom môžu byť tiež aspoň základné vedomosti z bazálnej
stimulácie.
Vyššie opísaná a veľmi citlivá komunikácia však nie je možná bez
dôvery vo vzťahu medzi klientom a sociálnym pracovníkom. Sociálny
pracovník by mal mať vždy dosť trpezlivosti vypočuť si klienta, ponúknuť mu
rozhovor, pomoc, byť mu nablízku. Každý potrebuje osobu, ktorej môže
dôverovať. Samozrejme, časom si môže klient nájsť blízke priateľstvá aj
medzi klientami. Avšak proces socializácie je pre mnohých seniorov
z rôznych príčin (zlý sluch, nezrozumiteľná reč, imobilita) sťažený. Sociálny
pracovník má neľahkú úlohu, slúžiť, ale zároveň poznať svoje limity. Každý
vzťah, aj vzťah medzi sociálnym pracovníkom a klientom potrebuje zdravé
hranice. „Sociálny pracovník je v mnohých prípadoch jediným prostredníkom
kontaktu seniora s vonkajším svetom, cez ktorého môže vyjadriť svoju vôľu,
s jeho podporou sa môže rozhodovať a udržať si kontrolu nad svojím
životom.“ (Matoušek a kol., 2005, s. 164)
V prípade komunikácie s príbuznými klienta platí to, čo pri klientovi
samotnom. Aj jeho príbuzní často potrebujú osobu, ktorá je autentická
a hovorí pravdu s láskou. Potrebujú osobu, ktorej môžu dôverovať, u ktorej sa
môžu spoľahnúť, že informácie o klientovi neskresľuje. Áno, neraz je to
náročná úloha pre sociálneho pracovníka, počuť a rešpektovať pravdu je
náročné. Sociálny pracovník by mal vždy však hájiť práva a dobro klienta. Aj
keby bolo nutné na isté chyby a nedokonalosti upozorniť vedenie či iný
personál.
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Duševná hygiena
Vykonávať pomáhajúcu profesiu môže byť pre človeka veľkým
osobným obohatením, ale aj obrovskou záťažou. Pre schopnosť v zdraví
zotrvať v tomto povolaní je nevyhnutná duševná hygiena a supervízia
personálu. Vzájomná vďaka, pochvala a všímavosť voči dobre vykonanej
práce dokáže byť pre pomáhajúceho veľkým povzbudením a motiváciou
k lepšiemu výkonu. Personál potrebuje cítiť, že jeho práca je dôležitá, že si
jeho prídel nadriadení vážia.
Vnímame, ako je veľmi potrebné povzbudzovať personál, ohodnotiť ich
dobré vlastnosti a dobre vykonanú prácu. Tendenciou prijímateľov služieb je
viac upozorňovať na chyby a nedokonalosti, ako pochváliť ľudské a láskavé
správanie – to sa očakáva ako samozrejmosť. To však nie je pri psychickej
záťaži a fyzickej vyčerpanosti, ktorú starostlivosť o druhých prináša vôbec
jednoduché.
Záver
Doba, v ktorej dnes žijeme, sa vyznačuje rýchlosťou a hľadaním vždy
inovatívnejších myšlienok, nápadov. Dianie v spoločnosti ľudí podvedome
tlačí k sledovaniu trendov, k snahe byť dokonalý, držať krok s tým, čo sa deje
okolo. Honba za úspechom a uznaním má však svoju daň, vytráca sa pravá
hodnota života. Pod návalom pracovných povinností, doplneným rôznymi
aktivitami na rozvoj osobnosti, či zdokonalenie si telesnej figúry (myslíme
tým všeobecné nastavenie spoločnosti zamerané na dokonalosť a úspech) už
človek často nenachádza silu byť tu pre druhých. A to aj z toho dôvodu, lebo
vie, že na nasledujúci deň sa opäť bude od neho vyžadovať 100 % nasadenie.
Každému mladšiemu či staršiemu človeku hnanému spoločenským
tlakom by sme dopriali aspoň dvojtýždňovú stáž v zariadení pre seniorov.
Tam sa životný zhon vytráca, nikto nehľadá dokonalosť, nikto sa nikam
neponáhľa. Každý tam naopak veľmi intenzívne prežíva prítomný okamih.
Úspechy a životná vitalita sú už len peknou spomienkou, ale nie krajšou, ako
spomienky na svojich najdrahších. Zistili sme, že terapeutické činnosti
poskytované odborným personálom majú pozitívny vplyv na život seniorov.
Seniori považujú terapeutické činnosti za dôležité, užitočné činnosti, ktoré
majú priaznivý vplyv na ich osobný život. Ďalej sme zistili, že obľúbenou
terapeutickou činnosťou je pre viacerých respondentov muzikoterapia. Klienti
sa tešia aktivite všeobecne. Je pre nich dôležité byť aktívni, robiť zmysluplné
činnosti, ktoré odvádzajú ich myšlienky od bolestí a trápení. Chcú udržiavať
svoje zručnosti, ale aj mentálne schopnosti na najvyššej možnej úrovni.
Z výsledkov kvalitatívneho výskumu vystupuje do popredia potreba
dobrých medziľudských vzťahov!
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Dôležitosť spoločnosti, súdržnosti, možnosť rozhovorov a vzájomného
vnímania nemožno poprieť ani v tomto výskume. Človek je tvor spoločenský,
na naplnenie zmyslu svojho života musí žiť v spoločnosti druhých. Práve
možnosť byť v spoločnosti opísali klienti ako jeden z najdôležitejších
pozitívnych vplyvov terapeutických činností na ich osobné prežívanie.
Výsledky z výskumu nás utvrdili v tom, že seniori naozaj potrebujú
terapiu, terapiu, ktorá je v prvom rade prejavom blízkosti, pozornosti a lásky.
Vtedy má starostlivosť naozaj zmysel.
To najvzácnejšie, čo človek človeku môže dať, je jeho čas, lebo ten sa
nedá vrátiť. V službe druhým neponúkame len svoje služby, dávame pritom
zo seba kus svojho života. Bez darovania sa by však život nemal zmysel.
Článok môže byť inšpiráciou pre každého, kto chce viac spoznať
zmýšľanie seniora dnešných čias, a túži byť blízko tým, ktorých životný príbeh
sa chýli ku koncu.
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Stress of its Causes and Consequences
Stress seiner Ursachen und Folgen
Stres, jeho príčiny a dôsledky
Janka Bursová
Abstract
The paper highlights the long-term effects of stress, which can have
physical, emotional, intellectual, social and spiritual consequences on
humans. These are usually mixed as stress affects the whole person.
From a physical point of view, stress can compromise their physiological
balance, and on the other hand, it can help to cope with the stress
situation. The emotional consequences of stress can take the form of
negative or non-constructive feelings about themselves. In the intellectual
sphere, it affects the ability of perception and problem solving. In the
social sphere, stress affects the individual's relationships with others, and
in the spiritual sphere can change his general views on life, so I consider
it important to pay attention to this topic.

Keywords: Stress. Stressors. Stress situations. Factors. Causes. Stress phases.
Stress levels. Stress manifestations. Help.
Úvod
Pojem stres sa stáva čoraz frekventovanejším nielen v odbornej, ale
i laickej verejnosti. So stresom sa stretávame denne všade tam, kde sa kladie
dôraz na výkon. Ide iba o to, o aký druh stresu ide, akú má intenzitu a do akej
miery dokáže ovplyvniť naše správanie v danom okamihu, ale aj v budúcnosti.
Stres je univerzálny jav a je reakciou organizmu na stresový podnet
alebo stresor. „Anglické slovo „stress“ pochádza zo starého francúzskeho
výrazu „estrecier“ (prinútiť, použiť násilie), ktoré je odvodené z latinského
„strictus“ (minulé príčastie od slovesa „stringere“, čiže „uťahovať“, „stláčať“)“1.

1

BRATSKÁ, M. Zisky a straty v záťažových situáciách alebo príprava na život. Bratislava :
Práca, 2001, s. 24.
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Stres
Najčastejšie je stres definovaný ako vzťah medzi dvoma silami
pôsobiacimi protikladne. Na jednej strane dvojice týchto protikladných síl je
súbor faktorov, ktoré nás zaťažujú a pôsobia na nás negatívne. Sú to tzv.
stresory. Na strane druhej je to súbor našich obranných schopností zvládať
ťažkosti, ktoré nazývame salutory. Ak sú tieto dvojice vyrovnané, alebo ak je
sila salutorov vyššia, ako je súhrnná sila stresorov, psychická rovnováha nie je
narušená. Ak je však súhrnná sila stresorov vyššia ako súhrná sila salutorov,
vzniká stres. Presiahnutím určitej zvládnuteľnej hranice vzniká distres, t. j.
patologicky pôsobiaci stres. Ak sa človek dlhodobo pohybuje v stresovej
situácii, prípadne v distrese, s určitou pravdepodobnosťou striehne na neho
nebezpečenstvo psychického vyhorenia2.
Pospíšil tvrdí, že stres je aktivácia organizmu, pričom vedie k útoku
alebo úniku, k pasívnemu alebo agresívnemu riešeniu problému, odstráneniu
stresora3.
Stres je vlastne záťaž, ktorá ohrozuje a narúša rovnováhu organizmu
a vyvoláva závažné zmeny v obehovom a imunitnom systéme4.
Podľa Matoušeka „Je to stav človeka vyvolaný akýmkoľvek vonkajším
vplyvom (stresorom). Stresorom je preto nielen sám vonkajší podnet, ale
i očakávanie, ktoré človek nemusí nezvládať“5.
Podľa Křivohlavého, stres je, keď sa dostávame do záťažovej situácie.
Vo všeobecnosti predstavuje tzv. nadlimitnú či nadhraničnú záťaž. Tá vedie
k vnútornému napätiu a ku kritickému narušeniu homeostázy organizmu6.
Medzi základné zdroje stresu patria faktory:
 stresové faktory (stresor, zdroj stresu) – vychádzajú z vonkajších
okolností nášho života, ako je životné prostredie, zamestnanie, škola,
rodina,
 reakcie na stres – je odpoveď človeka na stresové faktory, ale aj
vytvorený vlastný stres. Dôležité je ako riešime problémy, ale aj to,
aké je naše zdravie.
Stres poznáme: negatívny stres, neutrálny stres a pozitívny stres.

2
3

4

5
6

Porov. BRATSKÁ, M. Zisky a straty v záťažových situáciách alebo príprava na život, s. 7.
Porov. POSPÍŠIL, M. Řešeni konfliktu a stresu – manipulace v komunikaci. Plzeň : Vlastné
vydanie, 2007, s. 18.
Porov. PAULÍK, K. Psychologie lidské odolnosti. Praha : Grada Publishing, a. s., 2010,
s. 41.
MATOUŠEK, O. Slovník sociálni práce. Praha : Portál, 2003, s. 228.
Porov. KŘIVOHLAVÝ, J. Sestra a stres, príručka pro duševní pohodu. Praha : Grada
publishing, a. s., 2010, s. 23.
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Negatívny stres (distres) – vzťahuje sa k strachu, agresivite a k únave
a je zdrojom chorôb.
Neutrálny stres – vzťahuje sa k situácii, kedy správanie a postoje
môžu vyvolať nepríjemné pocity, ale môžu tiež (ak sú správne ovládané)
pôsobiť pozitívne a prospešne.
Pozitívny stres (eustres) – vzťahuje sa k situáciám a postojom
vyvolávajúcim pozitívne pocity7.
Určitá miera stresu je pre človeka stimulujúca. Je dokázané, že
nedostatok podnetov môže byť rovnako stresujúci ako neprimerane náročná
práca8.
Stres ako určitý záťažový stav organizmu nemožno považovať iba za
negatívny jav. K úplnosti života patrí i napätie a duševná i telesná záťaž.
Dávkovaný stres trénuje organizmus a zvyšuje jeho výkonnosť. Stres sa stáva
nebezpečným pre zdravie až vtedy, keď človek žije v trvalom napätí a nemá
možnosť uvoľniť sa9.
Fázy stresu
Človek má schopnosť rozpoznať množstvo obranných signálov, ktoré
naznačujú blížiaci sa stres. Selye hovorí, že prebieha v troch štádiách:
1. poplachová reakcia so zníženou rezistenciou – spočívajúca v dvoch
fázach – šok a protišoková reakcia,
2. stav zvýšenej rezistencie s úsilím udržať adaptáciu,
3. stav vyčerpania adaptačnej energie10.
„Stres má dva aspekty, príčinu stresu a vplyv stresorov na človeka,
ktoré vyvolávajú v organizme samotnú stresovú reakciu“11.
Stresormi môžu byť náhle stavy krátkeho trvania, ako prekvapenie,
zľaknutie, smutná správa, ale aj dlhodobo pôsobiace záťaže, neraz až
existenčného alebo životného významu, napr. strata životného partnera,
neúspechy v práci, strata zamestnania, rozpory v partnerských či pracovných
vzťahoch.

7
8
9

10

11

Porov. BRATSKÁ, M. Zisky a straty v záťažových situáciách alebo príprava na život, s. 23 – 24.
Porov. MATÚŠKOVÁ, Z. Stres na pracovisku. In Spravodajca, roč. 42, 2011, č. 4, s. 60.
Porov. KOHOUTEK, T. – ČERMÁK, I. Psychologie katastrofické události. Praha : Academia,
2009, s. 35.
Porov. HOFMANN, A. Terapia psychotraumatických stresových syndrómov. Trenčín : Pro
mente s.r.o., 2006, s. 8.
MELGOSA, J. Zvládni svoj stres, s. 24.
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Obrázok 1: Stresová reakcia prebieha v troch štádiách

Zdroj: MELGOSA, J. Zvládni svoj stres. Vrútky : Orion, 1998, s. 24.
Štádium varovania – celý organizmus je v stave zvýšenej pohotovosti,
mobilizuje sa obrana proti nadmernej záťaži, prítomné fyziologické reakcie sú
varovaním, ale aj výzvou na obozretnosť.
Štádium odolávania – človek je naďalej vystavený stresovej situácii.
Zvyšuje sa produkcia látok, ktoré pomáhajú adaptovať sa na stres. Fyziologické
funkcie, ktoré boli narušené v prvej fáze, začínajú opäť obnovovať svoju
normálnu funkciu.
Štádium vyčerpania – stav adaptácie nemožno udržať, vyčerpali sa
spôsoby, pomocou ktorých sa organizmus vyrovnal so stresom. Toto štádium
sa prejavuje únavou, stavmi úzkosti a depresie. Schopnosť znášať záťaž
a utvárať si odolnosť voči stresu je veľmi individuálna, podmienená
vnútornými i vonkajšími danosťami. Rozliční ľudia prežívajú určitú situáciu
rôzne intenzívne12.

12

Porov. MELGOSA, J. Zvládni svoj stres, s. 24 – 25.
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Obrázok 2: Vzájomný vzťah medzi stresom a výkonom

Zdroj: MELGOSA, J. Zvládni svoj stres. Vrútky : Orion, 1998, s. 28.
Reakcia na stres a jeho prejavy
Všeobecne sa stres považuje za niečo negatívne a vnímame ho skôr
ako nebezpečenstvo pre naše zdravie. Stres však nemá len deštruktívny dopad,
ale môže byť človeku aj prospešný13.
Z fyziologického hľadiska je stres taký „stav organizmu, keď sa
v dôsledku podnetu (pôsobenia stresoru) z vonkajšieho alebo z vnútorného
prostredia naruší jeho rovnováha a dochádza k akútnemu alebo chronickému
napätiu. Fyziologickým dôsledkom stresu je mobilizácia organizmu na
zvládnutie situácie, to znamená:
 pohotovosť energetických rezerv (uvoľňovanie tukov a cukrov zo
zásob),
 zvýšená produkcia hormónov, ktoré uvedú do stavu pohotovosti
srdcovo-cievny systém,

13

Porov. ŠEBESTOVÁ, D. Nadmerná psychická záťaž u hasičov záchranárov. 1. časť: Príčiny
a prejavy. In Spravodajca, roč. 35, 2004, č. 3, s. 30.
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blokovanie fázy oddychu, obmedzenie procesov trávenia, sexuality
a pod.“14.

Z psychologického hľadiska stres môže byť definovaný aj ako
reakcia človeka (jeho postoje a správanie) na širokú oblasť problémov, ktoré
ho zaťažujú fyzicky alebo psychicky. Psychický stres sa prežíva v každej
situácií, o ktorej si človek myslí, že je ohrozené jeho bytie, jeho psychická
rovnováha, jeho „Ja“ a keď dospeje k záveru, že musí zhromažďovať všetku
svoju energiu na vlastnú obranu. Všeobecne je sklon považovať stres len za
neprijateľný a neznesiteľný tlak, vnímať ho ako nebezpečenstvo. Človek má
zložitý a účinný bezpečnostný systém, ktorý varuje organizmus pred
vonkajším nebezpečenstvom15.
Prejavy stresu môžeme rozdeliť na somatické a psychické. Somatické
reakcie na stres sa u človeka nemusia prejaviť. Záleží na tom, ako prežíva
stresujúcu udalosť, i na tom, aká je efektívnosť jeho stratégie zdolávania
stresu. Existujú dôkazy, že zdolávacie dynamizmy ovplyvňujú krvný tlak
i akciu srdca; napr. ak venuje pozornosť stresoru alebo ohrozeniu, spomaľuje
sa činnosť srdca.
Špecifické somatické prejavy:
 pri vážnom ohrození organizmu sa rozširujú zrenice a zlepšuje sa
zrakové vnímanie,
 zvyšuje sa potenie, čím sa reguluje zvýšená telesná teplota zapríčinená
zvýšeným metabolizmom,
 zrýchľuje sa činnosť srdca, a teda aj pulz,
 stúpa krvný tlak,
 zrýchľuje a prehlbuje sa dýchanie,
 klesá vylučovanie moču,
 zjavuje sa pocit sucha v ústach,
 spomaľuje sa črevná peristaltika (výsledkom môže byť zápcha
a plynatosť),
 zvyšuje sa mentálna bdelosť,
 zvyšuje sa napätie svalov ako príprava na rýchlu motorickú alebo
obrannú reakciu,
 zvyšuje sa hladina krvného cukru,
 človeka sa zmocňuje letargia, mentálna únava a inaktivita (dominancia
parasympatika),
 môže nastať pokles fyziologických funkcií a napätia kostrových
svalov.
14

15

KOZIEROVÁ, B. – ERBOVÁ, G. – OLIVIEROVÁ, R. Ošetrovateľstvo 1. Martin : Osveta,
1995, s. 798 – 799.
Porov. CZAKO, M. – SEEMANOVÁ, M. – BRATSKÁ, M. Emócie – Kapitoly zo všeobecnej
psychológie, s. 157.
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Všetky prejavy sú výsledkom zvýšenej aktivity sympatikovej časti
autonómneho nervového systému16.
K psychickým prejavom stresu patrí úzkosť, strach, hnev, verbálne
a motorické prejavy, ako aj zdolávacie a nevedomé obranné mechanizmy.
Niektoré z týchto mechanizmov sú užitočné, iné pôsobia ako prekážka.
V skutočnosti možno pokladať napr. úzkosť skôr za odpoveď na stresujúcu
epizódu než za mechanizmus vyrovnávania sa so stresom, keďže brzdí
aktivitu, ktorou možno odstrániť pôsobenie stresora17.
Úzkosť je trvalý pocit psychického napätia, akési očakávanie niečoho
nepríjemného, ale človek nevie, čo to presne má byť. Na rozdiel od strachu,
ktorý nás popudzuje k úteku, úzkosť vedie k strnulosti. Nevieme, pred čím
a kam máme utekať. Úzkosť sama o sebe nie je zlá, v mnohých prípadoch
človeku pomáha, chráni ho a pripravuje. Strach nás pripravuje, aby sme
zvládli reálnu hrozbu alebo prítomné nebezpečenstvo, úzkosť zase na
nebezpečenstvo, ktoré sa má objaviť. V prípade nebezpečenstva strach
mobilizuje organizmus k obrane alebo úteku. Úzkosť je stav prípravy na
nebezpečenstvo, ktoré by sa mohlo v budúcnosti vyskytnúť, a tak uľahčuje
prežívanie strachu. Vyostruje zmysly a mobilizuje energiu. Určitá úroveň
úzkosti zvyšuje výkon. Mierna úzkosť je teda potrebná na to, aby sme
motivovali výkon a vnímali reálne nebezpečenstvo alebo hrozby.
Na miernej úrovni nie je ani nepríjemná, pretože zostruje zmysly
a zvyšuje výkonnosť. Napr. mierna úzkosť motivuje študentov, aby sa učili.
Nadmerná úzkosť však výkonnosť výrazne znižuje18.
Strach je normálna a zdravá ľudská reakcia. Umožňuje celú radu
zmien v tele, v mysli a v správaní človeka, ktorá umožňuje čo najlepšie
reagovať na ohrozenie alebo nebezpečenstvo. Tieto zmeny sú užitočné,
pretože umožňujú veľmi rýchlu reakciu na situáciu.
Hnev je emocionálny stav charakterizovaný subjektívnym pocitom
nepriateľstva či výrazného odporu. Mnohí ľudia prežívajú pri hneve zároveň
pocity viny. Hnev môže byť vyjadrený nesúvislým verbálnym spôsobom.
Verbálne vyjadrenie hnevu možno pokladať za signál istej vnútornej nepohody
jedinca, ale aj za prejav, pomocou ktorého sa človek vyrovnáva s prežívaným
stresom. Nepriateľstvo (hostilita) vyznačuje nadmerným antagonizmom
a škodlivým či deštruktívnym správaním. Agresia je nevyprovokovaný útok
alebo nepriateľská, zraňujúca činnosť. Násilie je použitie fyzickej sily so
zámerom zneužiť ju alebo niekomu škodiť. Hnev treba „dostať zo seba von“,
čím sa predíde jeho hromadeniu.
Verbálne a motorické prejavy stresu sú zvyčajne jeho prvými zjavnými
znakmi. Patrí k nim plač, nadmerná výrečnosť, smiech, krik19.
16
17
18
19

Porov. KŘIVOHLAVÝ, J. Sestra a stres, príručka pro duševní pohodu, s. 23.
Porov. KOZIEROVÁ, B. – ERBOVÁ, G. – OLIVIEROVÁ, R. Ošetrovateľstvo 1, s. 799.
Porov. SCHREIBER, V. Stres – patofyziológie – endokrinológie – klinika, s. 37.
Porov. SCHREIBER, V. Stres – patofyziológie – endokrinológie – klinika, s. 45.
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Príčiny stresu
Súčasťou mnohých zamestnaní je značné fyzické a psychické vypätie.
Toto vypätie vyplýva zo snahy splniť úlohy, v čo najkratšom čase.
Príčiny stresu:
 „neznalosť situácie,
 časová tieseň,
 strach z možného priameho ohrozenia.
Problematika stresu úzko súvisí s javmi, ktoré sa nielen v minulosti,
ale aj v súčasnosti stále považujú za záťaž.
Rozhodujúcou mierou na priebeh riešenia vplýva miera emocionálneho
napätia. Odolnosť človeka je v naučených spôsoboch reagovania v záťažových
situáciách20.
V dôsledku vysokej rizikovosti práce a nutnosti rýchleho a správneho
rozhodovania dochádza k psychickej záťaži, pričom psychika jedinca má až
30%-ný podiel na jeho celkovej záťaži. Ďalším predpokladom je zdravá výživa,
primeraná hmotnosť, nefajčenie a aktívny odpočinok21.
Pomoc sociálneho pracovníka v krízovej situácii zapríčinenej stresom
Človek sa už odpradávna ocital v situáciách, kedy potreboval pomoc
iných. Nevyhnutnosť sociálnej práce spočíva v akceptovaní reality opierajúcej
sa o skutočnosť, že v každej spoločnosti existujú sociálne problémy vznikajúce
v momente, keď dochádza ku kolízii v rovnováhe jedinca, ako bytosti bio-psycho-sociálnej a duchovnej. Neustály rozvoj spoločnosti podnecoval rozširovanie súboru takýchto situácií, pričom v súčasnosti má človek nachádzajúci
sa v rôznych životných situáciách nárok na odbornú pomoc aj zo strany
sociálneho pracovníka. (nevynímajúc pritom situáciu zdravotnej či duševnej
choroby alebo rôznych foriem sociálneho zlyhania)22.
Poradenská prax, zameraná na osobnosť klienta sa sústreďuje na to,
čo sa deje vo vnútornom svete klientov, pričom konkrétna poradenská prax
upriamuje pozornosť na postoje a aplikáciu terapie zameranej na rozvoj
zručností a rôznych konkrétnych techník, ktoré by mali poradcovia používať
vo svojej poradenskej činnosti. Za základné princípy terapie zameranej na
klienta, ktoré považujeme za nevyhnutné priamo užívať v praxi sociálneho
pracovníka, sú autenticita, akceptácia, empatia a sebahodnotenie23.
20
21
22
23

Porov. HOFMANN, A. Terapia psychotraumatických stresových syndrómov, s. 8.
Porov. KRAJČOVIČOVÁ, J. Psychológia a fyziológia hasiča pri zásahu. In Spravodajca,
s. 22.
Porov. LEVICKÁ, J. Na ceste za klientom. Trnava : Pro Socio, 2006, s. 51.
Porov. ŽIAKOVÁ, E. Psychologické teórie osobnosti a ich možnosti využitia v sociálnej
práci. In Nové aspekty v sociálnej práci. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie konanej na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí 16. marca 2010.
Spišské Podhradie : Verbum, 2010, s. 42.
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„Autenticita sa prejavuje hlavne v otvorenosti a úprimnosti. Len
otvorený a úprimný vzťah ku človeku môže otvoriť cestu k jeho pochopeniu,
a tým aj k pomoci.
Akceptácia sa prejavuje v dôvere a viere terapeuta vo svojho klienta,
že zvládne riešený problém a dokáže byť lepší.
Empatia znamená ochotu terapeuta prežívať svet ako jeho klient,
pociťovať, čo znamená byť klientom v každom momente vzťahu.
Sebahodnotenie je štvrtým princípom humanistického prístupu ku
klientovi. Otvorený, autentický a empatický vzťah klienta a terapeuta totiž
umožňuje samotnému klientovi priebežne hodnotiť seba a svoj rast, a tým
zvyšovať svoju sebadôveru a nedovoliť devalváciu osobnosti, čo je nakoniec
jedným z najdôležitejších cieľov psychoterapie“24.
Sociálny pracovník by mal byť pri rozhovore s klientom odborne
kompetentným partnerom. Musí byť schopný rozpoznať zmenu v ich správaní
a pomôcť im pri prekonávaní nadmernej psychickej záťaže. Vo väčšine
prípadov terapie s klientom ide o prácu s klientom v odpore, mlčanlivým
alebo depresívnym, v obzvlášť závažných prípadoch až suicidálnym klientom.
Vzhľadom na povahu práce klienta, jeho vzdelanie, vek a životné skúsenosti
sa pri práci od sociálneho pracovníka vyžaduje akceptácia klienta, empatia,
otvorenosť, transparentnosť a spätná väzba. Uprednostňuje sa dynamický prístup
založený na princípe determinácie súčasného správania minulosťou a využívania
princípu kauzality, so snahou pracovať s intrapsychickými silami klienta,
posilňovaním objavovania a pochopenia nevedomých obsahov využívajúc
katarziu a abreakciu. Snahou je reorganizácia klientovej osobnosti na základe
neurotického konfliktu25.
Postup sociálneho pracovníka s klientom:
1. Anamnestický rozhovor tvorí:
 rodinná anamnéza,
 profesionálna anamnéza,
 zdravotná anamnéza.
Často plní aj terapeutickú funkciu.
2. Sociálna diagnostika zahŕňa:
 pozorovanie,
 analýzu materiálov,
 štandardizovanú diagnostiku,
 činnostnú diagnostiku.
24

25

ŽIAKOVÁ, E. Psychologické teórie osobnosti a ich možnosti využitia v sociálnej práci. In
Nové aspekty v sociálnej práci. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí 16. marca 2010, s. 48 – 49.
Porov. MATÚŠKOVÁ, Z. Stres na pracovisku. In Spravodajca, roč. 42, 2011, č. 4, s. 60.
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3. Poradenský rozhovor môže byť:
 informačný,
 ventilačný,
 diagnostický,
 klasifikačný.
4. Kontrakt s klientom a ukončenie procesu
Medzi metódy práce s klientom patrí:
 klarifikácia,
 povzbudenie,
 relaxačné techniky,
 abreakcia,
 persuázia,
 ventilácia,
 expozícia,
 zaplavenie,
 vízia do budúcnosti26.
Záver
Problematika pôsobenia stresu na človeka pri výkone povolania je
v súčasnej dobe, často označovanej za uponáhľanú a stresujúcu, viac ako
aktuálna. Život nie je statický, vyžaduje neustálu adaptáciu na náročné
pracovné požiadavky. Súčasná doba kladie na každého z nás zvýšené nároky
v množstve i kvalite práce. Je potrebné vedieť prispôsobiť sa zmenám,
sledovať množstvo nových informácií, poznať inovatívne technológie
a postupy. To všetko sa nás dotýka a vedie k prežívaniu stresu, ktorý sa tak
stáva jedným z najvážnejších problémov súčasnej doby.
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Hierarchy of Values and Life Goals
of Young People Being Tried
Wertehierarchie und Lebensziele
von verurteilten Jugendlichen
Hierarchia hodnôt a životných cieľov odsúdenej mládeže
Hierarchia wartości i celów życiowych młodzieży podsądnej
Sabina Janik
Abstract
The author discusses the hierarchy of values and life goals of the subject's
youth. The author emphasizes that the system of personal values
significantly influences the process of creating meanings concerning
oneself, the world and one's own relations with the world. Involvement
in the realization of personal goals and aspirations, which are formulated
on the basis of the value system, may be the basis for a sense of
meaning in life. In conclusion, it shows how important it is to motivate
the individual to take up activity in the direction of moral improvement
and shaping identity in the process of re-socialization.

Keywords: Values. Life goals. Young people under trial.
Rozważania nad wartościami stanowią współcześnie integralną część
naukowych dyskusji, zwłaszcza na polu nauk społecznych. Ich znaczenie
podkreślają także doktryny kryminologiczne zaznaczając, że wiedza o aksjologicznej naturze człowieka, jej zmienności, skomplikowaniu i subtelności
daje podstawy do zrozumienia zachowań wykraczających poza przyjęte
społecznie standardy. Filozoficzna teoria wartości przypisująca wartościom
nazwy oraz porządkująca je w systemy została uznana za samodzielną
dyscyplinę filozoficzną (aksjologię) dopiero na przełomie XIX i XX wieku.
Uznano, że wartość, będąca obiektywno-realną jakością bytu, staje się zwykle
czyimś celem (Lotz 1993, s. 600 – 605). Zauważono także zależność pozycjonowania wartości od znaczenia nadawanego im przez ludzi oraz zanegowano
trwałość i obiektywność wartości na rzecz istnienia wartości subiektywnych,
warunkowanych genetycznie i sytuacyjnie( za: Tatarkiewicz 2014).
Zagadnienie wartości ludzkich było przez dłuższy czas sytuowane
w obszarze zainteresowań filozofów a zwłaszcza etyków. Obecnie coraz
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częściej podejmowane jest przez psychologów. Psychologowie traktują
wartości jako istotne zmienne motywacyjne ukierunkowujące wybór celów
oraz tendencji rozwojowych (Oleś, 1981, s. 141 – 161). Socjologowie natomiast,
definiują wartości jako przekonania określające godne pożądania sądy,
zachowania i cechy poszczególnych grup społecznych lub społeczeństwa jako
całości. Stępień (2011) uważa, że rozumienie wartości oznacza to co cenne,
upragnione, godne posiadania, obowiązujące lub też to, dzięki czemu coś jest
cenne. W akcie ich rozpoznawania i wolnego wyboru przejawia się wolność
człowieka, który w procesie intelektualnego ukierunkowania na osiąganie
określonych wartości kreuje kulturę. Istota kultury jest stała, ale jej cechą
charakterystyczną jest czasowa i jakościowa zmienność a w sferze aksjologicznej – uporządkowanie. Hierarchia uznawanych wartości jest jednym
z podstawowych czynników determinujących ludzkie zachowania (Zarzecki
2012). W procesie autokreacji człowiek ukierunkowuje swoje postawy, motywy
działania i zachowanie na osiąganie upragnionych dóbr, kreśląc tym samym
swoją trajektorię życiową. Przez pryzmat przyjętej hierarchii wartości człowiek
ocenia nie tylko własne zachowania i predyspozycje ale też postawy i postępowanie innych ludzi. Ponadto, podejmując działania wpływa na życie swoje
i innych. Dzieje się tak dlatego, że zmiany zachodzące w układzie hierarchii
wartości reorientują ludzkie motywacje, postawy i zachowania.
Badania nad kształtowaniem się systemu wartości oparte są głównie
na dwóch koncepcjach. Jedną z nich przedstawił R. J. Havighurst (1972),
który podkreślał, że spójnie ukształtowany system wartości jest jednym
z najważniejszych zadań rozwojowych w okresie dorastania. Z kolei R. E.
Erikson (1950), przyjął założenie, że na określonym etapie rozwoju psychofizycznego człowiek dokonuje wyborów dotyczących jego dalszego życia.
Jest to moment, w którym zapoczątkowany zostaje proces kształtowania się
tożsamości i stawiania pytań o to kim jestem?, jaki byłem?, jaki mogę być?,
kim chciałbym być? W naukowym podejściu do badania hierarchii wartości
okres adolescencji stanowi istotne znaczenie jak również podkreśla się ich
doniosłość w odniesieniu do rozwoju ku wartościom (za: Cichoń 2013,
s. 129). Zdolność do kierowania swoich myśli i działań w stronę przyszłości
jest jednym z najważniejszych właściwości człowieka. Model tzw. orientacji
przyszłościowej w okresie dorastania zaproponował Nurmi (1991). Opisał
orientację przyszłościową w terminach trzech procesów: motywacji, planowania,
oceniania. Motywacja wyznacza, jakie cele młody człowiek chce osiągać,
planowanie określa, w jaki sposób człowiek będzie te cele realizował, a ocenianie
określa jakie cele są ważne dla jednostki. Cele życiowe dotyczą wszystkich
sfer rozwoju człowieka. Połączenie hierarchii wartości i celów życiowych
z wypracowanymi sposobami ich realizacji umożliwia powstanie spójnego
planu życiowego. Zaznaczyć należy, że niespójność wartości promowanych
w procesach wychowawczych może prowadzić do zachwiania i dezorganizacji
kształtowania się postaw adolescentów (cynizm, bunt, nieufność). Obserwuje
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się wówczas tendencję do preferowania wartości niższych – użytecznych,
materialnych, przyjemnościowych.
W psychologii prekursorami badań nad wartościami byli G. Allport
i M. Rokeach (1951), których interesował wpływ wartości na egzystencję
jednostek, jak i grup społecznych. Według Rokeacha (1973), wartości
szczególnie preferowane przez człowieka są częścią jego filozofii życiowej.
Pełnią funkcję regulującą zaspokajanie potrzeb, oraz wyznaczają sposób
i kolejność ich zaspokajania. Wpływają na plany życiowe, samoocenę oraz
ocenę wyników działań własnych i innych osób. Coraz bardziej znaczącą staje
się także koncepcja autorstwa S. H. Schwartza, który definiuje wartość jako
poznawczą reprezentacje ponadsytuacyjnego, godnego pożądania celu. Wysnuł
on tezę, że struktura ludzkich wartości ma kształt uniwersalnego, motywacyjnego
kołowego kontinuum, w którym sąsiadujące ze sobą wartości są ze sobą
powiązane i do siebie podobne (Schwartz, Bilsky, 1987, s. 550 – 562).
Podkreślić należy, że wielość teorii podnoszących rolę i znaczenie
wartości w życiu człowieka są jedynie naukową prezentacją rzeczywistości.
System osobistych wartości istotnie rzutuje na proces tworzenia znaczeń
dotyczących siebie, świata i własnych relacji ze światem. Zaangażowanie
w realizację celów i dążeń osobistych, które są formułowane, jak wiadomo, na
podstawie systemu wartości, może stanowić podstawę dla poczucia sensu
życia. Dlatego też spójność systemu wartości oraz efektywność indywidualnych
kryteriów stosowanych w procesie wartościowania łączy się nie tylko z ogólnym
samopoczuciem jednostki, ale również z integracją i dojrzałością jednostki
(za: Allport, Vernon, Lindzey, 1960: Maslow, 1971: Rokeach, 1973: Oishi
i Inn. 2000). W zależności od kształtu i właściwości środowiska socjokulturowego (zwłaszcza rodzinnego), kształtują się specyficzne poglądy i przekonania
nacechowane osobliwymi normami i zasadami. Bardzo często sygnałem do
rozprzężenia w sferze wartości młodego człowieka jest wejście na drogę
demoralizacji i przestępczości. Należy zatem zadać pytanie: czy osobliwą
strukturą jest także hierarchia wartości młodzieży podsądnej i czy ma ona
znaczenie dla stawiania celów życiowych. Celem prezentowanego artykułu
jest więc przedstawienie rozpoznanej hierarchii wartości i celów życiowych
młodzieży podsądnej, umieszczonej w Zakładach Poprawczych w Falenicy
pod Warszawą i w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W badaniu przyjęto definicję wartości w rozumieniu Schwartza
(1992), jako „konstytutywną reprezentację ludzkich celów”. Wartości są więc
pojęciami lub przekonaniami, odnoszą się do pożądanych stanów finalnych
lub zachowań, przekraczają konkretne sytuacje, oraz kierują wyborem i oceną
zachowania i wydarzeń oraz są uporządkowane według ich względnej
wartości. Taki sposób pojmowania i definiowania wartości wymaga przyjęcia
założenia o ich organizacji w hierarchicznie uporządkowany system. Założenie
to skutkuje przyjęciem badania systemu wartości i celów życiowych za
pomocą technik polegających na rangowaniu. I tak, badani otrzymali ankietę
wraz z instrukcją, w której przedstawiono listę wartości i celów życiowych,
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które należało uporządkować pod względem ich subiektywnej ocenianej
ważności. Rokeach (1985) sugeruje, że takie podejście pozwala badać zarówno
stabilność jak i zmiany w hierarchii wartości.
Przedmiotem badania uczyniono hierarchię wartości i celów życiowych
młodzieży podsądnej, wobec której sąd rodzinny na skutek demoralizacji,
nakazał podjęcie środka poprawczego w postaci odbycia kary w zakładzie
poprawczym. Poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania Jaką hierarchię
wartości i celów życiowych deklaruje młodzież podsądna? W ramach takiego
problemu głównego sformułowano następujące problemy szczegółowe: primo:
czy płeć i wykształcenie rodziców/opiekunów różnicuje wartości deklarowane
przez badaną młodzież podsądną?; secundo: czy istnieje związek między
cenionymi wartościami a celami życiowymi badanej młodzieży podsądnej?
Odpowiedzi na pytania badawcze poszukiwano stosując metody analizy
ilościowej. W pierwszej kolejności posługiwano się rozkładami procentowymi
oraz statystykami opisowymi Badając związek między wartościami a celami
życiowymi posługiwano się analizą korelacji – wyznaczono współczynniki
korelacji rangowej rho- Spearmana, adekwatnie do charakteru zmiennych,
które były mierzone na skali porządkowej.
Answers to research questions were sought using quantitative analysis
methods. First of all, percentage distributions and descriptive statistics were
used. When studying the relationship between values and life goals, correlation
analysis was used. Rank correlation coefficients of rho-Spearman were
determined, adequately to the nature of variables that were measured on an
orderly scale.
Charakterystyka badanych osób
W badaniu wzięło udział 28 osób, w tym 13 dziewcząt i 15 chłopców.
Wiek badanej młodzieży wahał się od 14 do 21 lat, średni wiek wyniósł 17,7
lat. Wynika z tego, że osoby badane to adolescenci. Młodzież realizująca
podstawę programową kształcenia ogólnego stanowiła 39,3%, dla liceum
ogólnokształcącego 17, 8 %, dla gimnazjum, technikum i szkoły branżowej
14,3 %. Młodzież uczęszczająca do szkoły publicznej stanowiła 71,4 %, do
szkoły niepublicznej 17,9% i innej 10,7 %.
Największa liczba matek badanej młodzieży miała wykształcenie
średnie co stanowi 60,7 %, kolejno podstawowe (25,0 %), a jedynie 14,3 %
deklarowało, że ich matki posiadają wykształcenie wyższe.
Podobnie największa liczba ojców badanej młodzieży miała wykształcenie średnie – 42,9 %, wykształcenie podstawowe 32,1 %, wyższe 10,7 %
zaś 14,3 % nie wskazało na wykształcenie ojca.
Sytuacja finansowa rodziny w subiektywnej opinii badanych przedstawia
się następująco: na sytuację finansową jako raczej dobrą wskazało 50,0 %
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badanych, ani dobra ani zła 21,5 % badanych, bardzo dobra 14,3 % oraz
raczej zła; bardzo zła odpowiednio 7,1 %.
Tak więc, zauważyć należy, iż badani wzrastali w rodzinach pełnych,
w których subiektywna ocena sytuacji finansowej przedstawiana jest jako
raczej dobra. Ponad połowa rodziców posiadała wykształcenie średnie a kilkoro
rodziców podstawowe. Najmniej rodziców było z wykształceniem wyższym.
Analiza statystyczna wyników badań
Hierarchia wartości i celów życiowych młodzieży podsądnej
Tabela 1. Hierarchia wartości
Wartości
Zdrowie moje i innych
Szczęśliwe życie rodzinne
Wykształcenie i wiedza
Satysfakcjonująca praca
Religia/wartości duchowe
Pieniądze
Niezależność i wolność
Pomaganie innym ludziom
Szacunek/awans społeczny
Spokojne życie
Rozwój osobisty

Średnia ranga
1,83
3,24
5,80
6,26
8,50
7,17
6,06
6,72
7,95
4,95
5,47

W tabeli 1 przedstawiono średnie rangi wyznaczone z ocen, jakie
badana młodzież przypisała podanym wartościom. Przy czym 1 oznaczało
wartość najbardziej cenioną, a 11 – wartość najmniej cenną. Zatem im
mniejsza liczba, tym wyżej w hierarchii znajdowała się dana wartość. I tak,
wartością najbardziej cenioną wśród badanej młodzieży stanowiło zdrowie:
średnia ranga wartości wynosi 1,81; na miejscu drugim znalazło się
szczęśliwe życie rodzinne – 3,24:na trzecim miejscu znalazło się spokojne
życie – 4,95; w dalszej kolejności wskazywano rozwój osobisty – 5,47;
wykształcenie i wiedza – 5,80; niezależność i wolność – 6,06; satysfakcjonująca praca – 6,26; pomaganie innym ludziom – 6,72; pieniądze – 7,17;
szacunek/awans społeczny – 7,95; jako najmniej cenną wskazywano religię/wartości duchowe – 8,50. Zatem można powiedzieć, że najbardziej cenne
dla badanej młodzieży jest zdrowie, z którym koresponduje szczęśliwe życie
i spokojne życie. Cenioną wartością jest również rozwój osobisty oraz wykształcenie i wiedza. Na wysokiej pozycji znalazła się również satysfakcjonująca
praca.
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Co ciekawe, ranga zdrowie i szczęśliwe życie rodzinne jest bardzo
wysoka biorąc pod uwagę inne wartości, w tym religię/wartości duchowe,
której ranga jest najniższa.
Tabela 2. Hierarchia celów życiowych
Cele życiowe
Zdobycie wykształcenia
Założenie rodziny
Posiadanie i rozwój zainteresowań
Wykonywanie ciekawego
i prestiżowego zawodu
Posiadanie dużej ilości pieniędzy
Posiadanie własnego mieszkania

Średnia ranga
2,74
2,84
3,55
3,95
4,52
2,95

W tabeli 2 przedstawiono średnie rangi wyznaczone z ocen, jaką
badana młodzież przypisała podanym celom życiowym przy czym 1 oznaczało
cel, który młodzież najbardziej chciałaby osiągnąć, a 6 – cel najmniej ważny.
Zatem im mniejsza liczba, tym wyżej w hierarchii znajdował się dany cel
życiowy.
I tak, badana młodzież najbardziej chciałaby zdobyć wykształcenie –
średnia ranga – 2,74; tuż za wykształceniem znalazło się założenie rodziny –
2,84 i posiadanie własnego mieszkania – 2,95; Ważnym celem jest także
posiadanie i rozwój zainteresowań – 3,55; na kolejnym miejscu znalazło się
wykonywanie ciekawego i prestiżowego zawodu. Co ciekawe, na ostatnim
miejscu znalazło się posiadanie dużej ilości pieniędzy, które jednak są
potrzebne dla posiadania własnego mieszkania.
Hierarchia wartości i celów życiowych ze względu na płeć
Tabela 3. Hierarchia wartości w grupach dziewcząt i chłopców
Wartości
Zdrowie moje i bliskich
Szczęśliwe życie rodzinne
Wykształcenie i wiedza
Satysfakcjonująca praca
Religia/wartości duchowe
Pieniądze
Niezależność i wolność
Pomaganie innym ludziom
Szacunek/awans społeczny
Spokojne życie
Rozwój osobisty

Dziewczęta
Średnia ranga
1,54
4,25
5,73
6,27
7,82
8,00
6,82
6,91
8,55
4,67
5,45
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Chłopcy
Średnia ranga
2,25
3,22
5,89
6,25
9,59
5,86
4,86
6,43
7,12
5,38
5,50
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W tabeli 3 przedstawiono średnie rangi wartości w grupach dziewcząt
i chłopców. Najczęściej badana młodzież wskazywała na zdrowie jako wartość
najcenniejszą. W dalszej kolejności dziewczęta wskazywały szczęśliwe życie
rodzinne (4,25): rozwój osobisty (5,45); wykształcenie i wiedza (5,73);
satysfakcjonująca praca (6,27); Najmniej cenioną wartością w grupie dziewcząt
jest szacunek/awans społeczny (8,55) i pieniądze (8,00). Chłopcy po zdrowiu
jako cenne wskazywali kolejno: szczęśliwe życie rodzinne (3,22); niezależność
i wolność (4,86); wykształcenie i wiedza (5,89). Jako najmniej ważną wartość
w grupie chłopców odnotowano kolejno: religia/wartości duchowe (9,59);
szacunek/awans społeczny. Co ciekawe, zarówno dziewczęta jak i chłopcy
jako najmniej cenne wymieniają wartość: religia/wartości duchowe oraz
szacunek/awans społeczny.
Tabela 4. Hierarchia celów życiowych w grupach dziewcząt i chłopców
Cele życiowe
Zdobycie wykształcenia
Założenie rodziny
Posiadanie i rozwój
zainteresowań
Wykonywanie ciekawego
i prestiżowego zawodu
Posiadanie dużej ilości
pieniędzy
Posiadanie własnego
mieszkania

Dziewczęta
Średnia ranga
1,73
3,00
3,09

Chłopcy
Średnia ranga
3,67
2,67
4,00

4,45

3,40

5,27

3,70

3,09

2,82

W tabeli 4 przedstawiono średnie rangi przypisane celom życiowym
w grupach dziewcząt i chłopców. I tak, najważniejszym celem życiowym dla
dziewcząt jest zdobycie wykształcenia (1,73), podczas gdy chłopcy wskazywali
na założenie rodziny (2,82). O ile cel założenie rodziny jest kolejnym ważnym
celem życiowym dziewcząt, chłopcy wskazują na posiadanie mieszkania (2,82).
Cel posiadania mieszkalnia oraz rozwój zainteresowań jest odpowiednio ważny
dla dziewcząt (3.09); chłopcy zaś wskazali na wykonywanie ciekawego
i prestiżowego zawodu (3,40) i zdobycie wykształcenia (3,67). Co ciekawe,
najmniej ważnym celem dla dziewcząt jest cel posiadania dużej ilości
pieniędzy (5,27) a dla chłopców posiadanie i rozwój zainteresowań (4,00).

62

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Ružomberok: Katolícka univerzita 2020, roč. 20, č. 1

Hierarchia wartości i celów życiowych młodzieży podsądnej ze względu
na wykształcenie rodziców
Tabela 5. Hierarchia wartości ze względu na wykształcenie matki
Wartości

Zdrowie moje
i bliskich
Szczęśliwe życie
rodzinne
Wykształcenie
i wiedza
Satysfakcjonująca
praca
Religia/wartości
duchowe
Pieniądze
Niezależność
i wolność
Pomaganie innym
ludziom
Szacunek/awans
społeczny
Spokojne życie
Rozwój osobisty

Wykształcenie
podstawowe
Średnia ranga
1,83

Wykształcenie
średnie
Średnia ranga
1,75

Wykształcenie
wyższe
Średnia ranga
2,00

2,67

3,38

4,00

8,00

4,75

5,50

7,00

6,00

5,50

9,67

7,90

8,00

8,00
6,83

7,20
5,90

4,50
4,50

6,17

6,60

9,00

7,14

8,30

9,00

3,57
3,71

5,73
6,20

5,50
8,00

W tabeli 5 przedstawiono średnie rangi hierarchii wartości ze względu
na wykształcenie matki. I tak, dla matek z wykształceniem wyższym badani
jako najbardziej cenne wskazali zdrowie (2,00), a najmniej szacunek/awans
społeczny (9,00); dla matek z wykształceniem średnim najbardziej cenne jest
zdrowie (1,75), a najmniej szacunek/awans społeczny (8,30); dla matek
z wykształcenie podstawowym najcenniejszą wartością jest zdrowie (1,83),
a najmniej wykształcenie i wiedza versus pieniądze (8,00). Co ciekawe, bez
względu na posiadane wykształcenie matek badani wskazali na zdrowie jako
najcenniejszą wartość.
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Tabela 6. Hierarchia wartości ze względu na wykształcenie ojca
Wartości

Zdrowie moje
i bliskich
Szczęśliwe życie
rodzinne
Wykształcenie
i wiedza
Satysfakcjonująca
praca
Religia/wartości
duchowe
Pieniądze
Niezależność
i wolność
Pomaganie innym
Szacunek/awans
społeczny
Spokojne życie
Rowój osobisty

Wykształcenie
podstawowe
Średnia ranga
1,14

Wykształcenie
średnie
Średnia ranga
2,18

Wykształcenie
wyższe
Średnia ranga
2,50

3,38

2,91

6,00

5,00

6,20

8,00

5,71

6,30

7,00

7,00

8,90

11,0

7,83
6,33

7,10
6,70

3,00
2,00

7,33
9,00

6,20
7,60

10,00
9,00

5,17
6,33

5,18
5,60

1,00
5,00

W tabeli 6 przedstawiono hierarchię wartości ze względu na wykształcenie ojca. I tak, wśród badanych ze względu na wykształcenie wyższe ojca
jako najbardziej cenną wymieniano spokojne życie (1,00), a najmniej ważną
pomaganie innym (10,00). Z kolei wśród ojców z wykształceniem średnim
badani wskazywali za najcenniejszą wartość zdrowie (2,18), a najmniej cenną
religię/wartości duchowe (8,90), badani, których ojcowie posiadali wykształcenie
podstawowe wskazywali jako wartość najcenniejszą zdrowie (1,14), a najmniej
ważną szacunek/awans społeczny (9,00).
Tabela 7. Hierarchia celów życiowych ze względu na wykształcenie matki
Cele życiowe
Zdobycie wykształcenia
Założenie rodziny
Posiadanie i rozwój
zainteresowań
Wykonywanie
ciekawego
i prestiżowego zawodu

Podstawowe
Średnia ranga
2,14
3,14
2,57

Średnie
Średnia ranga
2,93
2,73
4,08

Wyższe
Średnia ranga
3,50
2,67
3,50

4,83

3,77

2,50
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Posiadanie dużej ilości
pieniędzy
Posiadanie własnego
mieszkania

5,00

4,46

3,50

3,00

2,71

4,50

W tabeli 7 przedstawiono hierarchię celów życiowych ze względu na
wykształcenie matki. I tak, dla matek z wykształceniem wyższym badani
wskazywali jako cel najważniejszy wykonywanie ciekawego i prestiżowego
zawodu (2,50), a najmniej ważny posiadanie własnego mieszkania. Dla matek
z wykształceniem średnim najważniejszy jest cel posiadania własnego mieszkania 2,71), a najmniej ważny zdobycie wykształcenia. Dla matek posiadających
wykształcenie podstawowe badani wskazywali na zdobycie wykształcenia
(2,14) jako cel najważniejszy a jako najmniej ważny posiadanie dużej ilości
pieniędzy (5,00).
Tabela 8. Hierarchia celów życiowych ze względu na wykształcenie ojca
Cele życiowe
Zdobycie wykształcenia
Założenie rodziny
Posiadanie i rozwój
zainteresowań
Wykonywanie
ciekawego
i prestiżowego zawodu
Posiadanie dużej ilości
pieniędzy
Posiadanie własnego
mieszkania

Podstawowe
Średnia ranga
2,75
3,38
3,25

Średnie
Średnia ranga
2,00
2,45
3,78

Wyższe
Średnia ranga
6,00
2,50
5,00

4,00

4,44

1,00

5,12

4,44

2,00

2,50

3,50

3,00

W tabeli 8 przedstawiono hierarchię celów życiowych ze względu
na wykształcenie ojca. I tak, dla ojców z wykształceniem wyższym badani
wskazali jako najważniejszy cel wykonywanie ciekawego i prestiżowego
zawodu (1,00) a najmniej ważny zdobycie wykształcenia (6,00). Dla ojców
z wykształceniem średnim badani wskazali jako cel najważniejszy zdobycie
wykształcenia (2,75), a najmniej ważny wykonywanie ciekawego i prestiżowego
zawodu versus posiadanie dużej ilości pieniędzy (4,44). Dla ojców z wykształceniem podstawowym badani wskazali jako cel najważniejszy posiadanie
własnego mieszkania (2,50), a jako najmniej ważny posiadanie dużej ilości
pieniędzy (5,12).
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Związek między hierarchią wartości i celów życiowych młodzieży podsądnej
Tabela 9. Hierarchia wartości i celów życiowych
Wartości
Zdrowie moje
i bliskich
Szczęśliwe życie
rodzinne
Wykształcenie
i wiedza
Satysfakcjonująca
praca
Religia/wartości
duchowe
Pieniądze
Niezależność
i wolność
Pomaganie innym
ludziom
Szacunek/awans
społeczny
Spokojne życie
Rozwój osobisty

Wykształcenie
0,40

Rodzina
- 0,20

Zainteresowania
0,28

Zawód
- 0,24

Pieniądze
- 0,34

Mieszkanie
0,23

0,25

0,10

0,16

- 0,43

0,05

0,16

0,01

- 0,05

0,04

0,18

- 0,14

- 0,02

0,05

- 0,02

0,11

0,47

- 0,31

- 0,18

0,47

- 0,02

0,16

0,28

- 0,32

- 0,58

- 0,22
- 0,11

0,13
- 0,06

- 0,06
- 0,10

- 0,04
- 0,01

0,18
- 0,05

0,02
0,35

- 0,04

0,23

- 0,25

- 0,20

0,35

- 0,03

0,14

0,53

- 0,27

0,04

0,22

- 0,34

- 0,43
- 0,36

- 0,16
- 0,23

- 0,05
0,01

- 0,18
- 0,10

0,26
0,43

0,23
0,33

Współczynnik korelacji rangowej rho- Spermana przyjmuje wartości
z zakresu od – 1 do + 1. Im większa wartość bezwzględna, tym silniejsza
korelacja. Jeśli współczynnik rho przyjmuje wartości ujemne, oznacza to
negatywną (ujemną) korelację między zmiennymi, jeśli zaś współczynnik rho
przyjmuje wartości dodatnie, oznacza to pozytywną (dodatnią) korelację
między zmiennymi,
I tak, najsilniejszy dodatni związek stwierdzono między wartością
szacunek/awans społeczny a celem założenie rodziny (rho = 0,53). Im
bardziej młodzież podsądna ceniła powyższą wartość, w tym większym
stopniu jej deklarowanym celem życiowym było założenie rodziny.
Stosunkowo silne były również pozytywne korelacje między religią a zdobyciem
wykształcenia (rho = 0,47) oraz satysfakcjonujcą pracą a wykonywaniem
ciekawego i prestiżowego zawodu (rho = 0,47).
Najsilniejszy ujemny związek stwierdzono między wartością
religia a celem życiowym polegającym na posiadaniu własnego mieszkania
(rho = - 0,58). Kierunek tego związku wskazuje, że im wyżej w hierarchii
wartości młodzieży podsądnej znajduje się religia, tym mniej ważnym celem
życiowym staje się posiadanie własnego mieszkania. Wartość religia była
także ujemnie skorelowana z posiadaniem dużej ilości pieniędzy (rho = - 0,32).
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Podsumowanie
Zaprezentowane badania nad hierarchią wartości i celów życiowych
młodzieży podsądnej z Zakładów Poprawczych w Falenicy i w Ostrowcu
Świętokrzyskim pokazały, że system wartości deklarowanych jest spójny
z celami życiowymi, które badani chcieliby osiągnąć. Zarówno dziewczęta
jak i chłopcy jako najbardziej cenną wartość wskazują na zdrowie, życie
rodzinne i wykształcenie. Przy czym zaznaczyć należy, że chłopcy za
najważniejszy cel wskazują wykształcenie, a dziewczęta wykonywanie
ciekawego i prestiżowego zawodu. Można więc przypuszczać, że chłopcy
planują dłuższą ścieżkę edukacyjną w przeciwieństwie do dziewcząt, dla
których ważniejszym celem niż wykształcenie jest zdobycie ciekawego
i prestiżowego zawodu. Ponadto dla dziewcząt ważniejszym niż dla chłopców
jest cel posiadania mieszkania i posiadanie pieniędzy. Można przypuszczać,
że dziewczęta dążą do szybkiego usamodzielnienia się i aktywności zawodowej.
Z badań prowadzonych przez Dziwońską (2011) wśród licealistów i uczniów
techników województwa mazowieckiego, pozostających na wolności wynikało,
że cenionymi przez nie wartościami były zdrowie, miłość oraz życie rodzinne,
oraz kolejno: szczęście i wartości materialne. Świadczyć to, może o tym, iż
wartości młodzieży podsądnej zasadniczo nie różnią się od wartości
młodzieży pozostającej na wolności. Z kolei badania prowadzone przez
Prymak, Konaszewski (2013) wśród młodzieży umieszczonej w zakładzie
poprawczym w Białymstoku pokazały, że system wartości był stosunkowo słabo
uporządkowany, w którym dominują wartości hedonistyczne i konsumpcyjne.
Mało cenne są także dla badanych zdrowie i bezpieczeństwo. Dodać należy,
że badani będąc na wolności nadużywali środków psychotropowych.
Konkluzja. Oddziaływania wspierające proces ponownej socjalizacji
młodzieży podsądnej, które bazują na zasobach osobistych (mocnych stronach)
jednostki, uruchomienie pozytywnej motywacji i zaangażowania w proces
samowychowania mogą przyczynić się do podwyższenia gotowości do trwałej
poprawy moralnej. Także do zaspokajania potrzeb w sposób prawidłowy,
zgodny z oczekiwaniami społecznymi i wymogami kulturowymi. Równie ważne
w tym procesie są sieci wsparcia społecznego (rodzina), ukierunkowane na
akceptację, poczucie bezpieczeństwa, afiliacji, szacunku. Proces oparty na
wzbudzeniu przekonania, że istnieją idee i wartości, które nadają sens
ludzkiemu życiu sprzyja kształtowaniu prawidłowych postaw ludzkich.
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Senior's Adaptation Process to the Environment
of the Older People's Facility
Der Adaptationprocess der Senioren an Altersheim
Adaptačný proces seniorov na prostredie
zariadenia pre seniorov
Lenka Štefáková
Abstract
The contribution zooms the adaptation of older people to the environment
of the institutional facility. It describes the phases of the behaviour of
the elderly placed in the facility, as well as the behavior and attitudes of
people who have entered a serious crisis. It shows the progress of the
adaptation process and the problems associated with the adaptation of
older people to the environment in the facility.

Keywords: Adaptation. The process of adaptation. Home social services.
Senior. Elderly facility.
Úvod
„Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, skrývajú tvoju tvár, vlhkú od potu
a sĺz. Môžu pritúliť, zachrániť a zohriať.“
M. Válek
Práve tento citát vystihuje podstatu, čo „domov“ pre človeka znamená,
je to zvyčajne miesto, ktoré nám dáva istotu, do ktorého sa neustále a radi
vraciame. Preto pre staršieho človeka domov a istota je jedno z najpodstatnejších
hodnôt v živote. Častokrát prianím starších ľudí je zotrvať v rodine alebo
aspoň v jej blízkosti až do konca svojho života. Nie vždy rodina dokáže tieto
túžby svojmu staršiemu členovi splniť.
Jeden z faktorov, na ktorý prognostici už dlhodobo upozorňujú,
a nielen odborníci na oblasť demografie s ním seriózne rátajú, je skutočnosť,
že obyvateľstvo v krajinách Európskej únie starne, a tento demografický trend
je zjavný aj na Slovensku. (Špániková, 2013) Proces starnutia má dlhodobý
rast, ktorý sa postupne zrýchľuje (Kamanová, 2013), a práve preto je nutné
venovať zvýšenú pozornosť seniorom a starostlivosti o nich.
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Obdobie starnutia a staroby môže byť veľmi pozitívnym a plnohodnotným úsekom života, kedy jedinec vyrovnane prijíma svoj vek, užíva si
zaslúžený odpočinok, vie vyplniť voľný priestor k rôznym činnostiam
a prejavuje dostatok flexibility (prispôsobivosti). Nebráni sa zmene životného
štýlu, ktorá si jeho vek, funkčnú schopnosť a zdravotný stav vyžaduje,
a akceptuje túto novú situáciu. Prijíma ju s kľudom a vyrovnanosťou.
(Malíková, 2011, s. 24) Autorka tiež uvádza, že nie každý z nás má v sebe
schopnosť a silu prijať a akceptovať pribúdajúce roky so všetkými
problémami a obmedzeniami, ktoré nám starnutie a staroba môže priniesť.
Balogová (2005, s. 22) konštatuje, že jedinec žijúci doterajším pracovným
a rodinným režimom sa musí preorientovať na inú činnosť – na oblasť kultúry,
športu a vlastné záujmy. Tieto zmeny v živote seniora by mali byť postupné
a nenásilné. Pre Hrozenskú a kol. (2008, s. 24) istým vyvrcholením príprav na
starnutie a starobu je práve čas odchodu do dôchodku, ktorý znamená zmenu
v živote jednotlivca, na ktorú sa musí adaptovať. Aby bol proces zmeny
pracovne aktívneho života na život s prevahou voľného času plynulý
a netraumatizujúci, je vhodné skôr začať s prípravou na starnutie a starobu.
(Hrozenská a kol., 2008, s. 23)
Človek odchádzajúci do dôchodku (Draganová a kol., 2006, s. 125)
by mal mať vytvorené vhodné podmienky pre adaptáciu na nový životný štýl,
nové sociálne postavenie, nový status a rolu, ktorú bude zastávať v danom
spoločenstve.
Postoj k starnutiu a jeho prežívanie je individuálne veľmi odlišné,
závisí na mnohých okolnostiach, ako sa s ním každý starnúci človek vyrovná.
Situáciu výstižne vyjadruje citát Jonathana Swifta, ktorý hovorí: „Každý
človek si praje dlhý život, ale nikto nechce byť starý.“ (Malíková, 2011, s. 24)
V súvislosti s celkovou schopnosťou človeka adaptovať sa na starobu,
rozlišuje Vágnerová (In Határ, 2005, s. 37) päť základných typov osobnosti
staršieho človeka:
 človek, ktorý svoju starobu reálne akceptuje, je optimistický a aktívny,
 človek, ktorý je realistický a prijateľne optimistický, ale pasívny,
 človek, ktorý odmieta skutočnosť, že starne,
 človek, ktorý je realistický a zároveň pesimistický,
 človek rezignujúci a pesimistický.
Rozhodujúcu úlohu prirodzene zohráva aj sociálne prostredie,
v ktorom sa senior po vstupe do dôchodku ocitá. Akceptácia nového stavu
(Draganová, 2006, s. 125) môže seniora pozitívne aktivizovať v prospech jeho
nového života.
Rýchlejšie sa so starobou zmieri človek žijúci na vidieku, prípadne vo
vlastnej rodine (pretože je viac zaťažený povinnosťami, napr. starostlivosťou
o vnúčatá, domácnosť atď.), ako človek žijúci v meste, resp. v niektorom zo
zariadení sociálnych služieb. (Vágnerová In Határ, 2005, s. 37)
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Adaptácia seniorov na prostredie v inštitucionálnom zariadení
U seniora adaptácia zahŕňa prispôsobenie správania sa, vnímania,
myslenia a postoja. (Koval, 2001, s. 70) Adaptácia znamená všeobecné
prispôsobenie sa vonkajšiemu prostrediu. Proces prispôsobovania sa sociálnym
vzťahom nazývame adjustácia. Môže byť:
 aktívna – ak si jedinec prispôsobuje prostredie, v ktorom žije,
 pasívna – ak sa jedinec prispôsobuje prostrediu, v ktorom žije.
(Balogová, 2005, s. 21)
Holmerová (In Koval, 2001, s. 71) uvádza, že na intenzitu, na rýchlosť
sociálnej adaptácie má vplyv úroveň vzdelania a intelektu. Táto sociálna
adaptácia – adjustácia seniorom nemusí byť prijatá. (Koval, 2001, s. 70)
Avšak môže dôjsť k tomu, že sa človek neprispôsobí a vtedy hovoríme
o maladaptácii, respektíve o maladaptačnom syndróme. (Balogová, 2005,
s. 21) Geriatrický maladaptačný syndróm je mimoriadnym nebezpečenstvom
pre seniora, prechádzajúceho z domácnosti do dlhodobej inštitucionálnej
starostlivosti. Rizikovými faktormi sú psychické riziká (napr. duševná choroba,
pasívny postoj k životu), biologické riziká (napr. vysoký vek, ťažká choroba,
imobilita, inkontinencia), prídavné biologické riziká (napr. hypertenzia, fajčenie,
obezita) a sociálne riziká. K sociálnym rizikám patrí strata sebestačnosti,
hrozba vzniku odkázanosti, osamelosť, strata partnera, život v izolácii, nízky
príjem, hrozba inštitucionalizácie, zmeny bydliska a životného štýlu, zrútenie
platných hodnôt a strata programu. (Hegyi In Bartošovič, 2006, s. 51)
Umiestnenie do inštitucionálneho zariadenia podľa Tokárovej a kol.
(2005, s. 267) predstavuje pre seniora zásadnejšiu zmenu jeho životného
štýlu, ktorá je spojená so stratou zázemia, známeho teritória a s ním spojenej
identity. Takáto závažná zmena je pre seniora vždy záťažovou situáciou,
pričom intenzita záťaže je závislá od mnohých okolností. Senior stráca istotu
orientácie a pocit bezpečia vyplývajúci zo známeho prostredia. Umiestnenie
do inštitucionálneho zariadenia môže senior chápať ako signál blížiaceho sa
konca svojho života, čo zaiste pôsobí stresujúco a prejavuje sa to okrem iného
aj v oblasti základných psychických potrieb.
Seniori prichádzajú do zariadenia s určitými návykmi, spôsobmi
správania sa a konania, životným štýlom, ktorý musia zmeniť a prispôsobiť sa
tak požiadavkám a sociálnym podmienkam nového domova. (Határ, 2005,
s. 58)
Schimmerlingová (In Lachytová, 2008, s. 80 – 81) popisuje štyri fázy
správania sa seniora umiestneného do zariadenia:
 fáza reakcie na náhlu zmenu dynamického stereotypu doterajších
návykov a spôsobu života, v dôsledku čoho rastie u seniora vnútorné
napätie, neistota strach, úzkosť a precitlivenosť,
 fáza adaptácie, počas ktorej si senior postupne „zvyká“ na nové
prostredie, jej dĺžka a priebeh sú podmienené okrem iného aj mierou
podpory a porozumenia, ktoré jedinec nachádza či nenachádza,
dostáva či nedostáva v najbližšom sociálnom okolí,
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 fáza dekompenzácie, dostavuje sa, ak senior prežíva sklamanie z nového
prostredia (príčiny sklamania môžu byť objektívneho i subjektívneho
charakteru). Prežívanie seniora sa prejavuje podráždenosťou, agresívnosťou, zvýšenou urážlivosťou a vyhľadávaním konfliktov,
 fáza pasivity a rezignácie. Senior prestáva bojovať, stráca záujem
o okolie, mlčí, izoluje sa. Prejavuje sa u neho depresia, svoje postavenie
vníma ako bezvýchodiskové a život pre neho stráca zmysel.
Pre seniorov v zariadení majú z hľadiska udržania psychickej
rovnováhy a adaptability veľký význam kontakty s deťmi, eventuálne
s príbuznými a s priateľmi. (Zaremba, In Bartošovič, 2002, s. 4, 5) Autor
zároveň upozorňuje, že prítomnosť žijúcich detí nie je ešte zárukou, že
v prípade potreby bude zaistená pomoc pre seniora.
Zigmundová (In Bartošovič, 2002, s. 3) pokladá rodinu za najspoľahlivejšiu oporu seniora v každej situácii. Môže výrazne prispieť k jeho
adaptácii na nové prostredie. Kontakt s najbližšími príbuznými je veľmi
dôležitý.
Život v inštitucionálnom zariadení (Tokárová a kol., 2005, s. 267) je
charakteristický svojou organizovanosťou a tlakom na dodržiavanie určitých
všeobecne prijatých pravidiel. Orientácia v novej situácii a jej zvládnutie
môže byť pre seniora zložitá v dôsledku oslabenia adaptačných mechanizmov,
ku ktorým vekom dochádza, ale aj v dôsledku návyku na isté stereotypy, ktoré
sa spájajú s jeho predchádzajúcim spôsobom života a s prostredím, na ktoré
bol navyknutý. Vstup do zariadenia (Hrozenská a kol., 2009, s. 81) sa prejaví
v prežívaní rôznych jednotlivcov rôzne. Prežívanie takejto situácie závisí od
zdravotného stavu jedinca, od možnosti pripraviť sa na zmenu prostredia
a životného režimu, ako aj od schopnosti človeka prispôsobiť sa novým
zmeneným podmienkam.
Elizabeth Kubler-Rosová (In Pichuad, Thareauová, 1998, s. 33)
objasnila prežívanie a postoje ľudí, ktorí sa dostali do vážnej krízy. Popísala
niekoľko druhov postojov:
 šok, popieranie je prvou reakciou, po ktorej nasleduje popieranie
traumatizujúcich udalostí: „To nie je pravda!“, „To nie je možné!“,
„Nemôžem tomu uveriť...“. Šok býva väčší, ak k udalosti došlo náhle,
nečakane. Podobne je to i pri odchode do dôchodku či do zariadenia.
Pokiaľ človek takúto udalosť očakáva, šok nie je taký veľký. Napriek
tomu, že vie, čo príde, neuvedomuje si ešte všetky emocionálne
následky strát a dokáže zvládnuť naliehavé záležitosti a aspoň
spočiatku vziať veci do svojich rúk;
 protest, revolta a hnev. Dochádza k nečakanému narušeniu behu
života. V tejto situácii človek potrebuje vyjadriť svoju frustráciu
a hnev. Človek sa hnevá na celý svet. Senior, ktorý musel odísť do
zariadenia, sa hnevá na svoje deti, na personál, na priateľov, ktorí ho
prídu navštíviť;
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 smútok, trúchlenie, depresia. Pracovníci v zariadení môžu často
pozorovať u nových klientov, že „sú na dne“. Nadšenie a aktivita
prvých dní sa mení na nudu, mrzutosť. Človek prežíva ťažkú situáciu,
uzatvára sa do seba, na nič nemá chuť. Niektorí sú dokonca tak
nešťastní, že život pre nich stráca zmysel, výnimočne rozmýšľajú nad
samovraždou. V tomto období depresie je potrebná citlivá podpora,
láska, porozumenie;
 prijatie a adaptácia. Prijať neznamená rezignovať. Ide skôr o adaptáciu
na novú situáciu. Človek sa zariaďuje v novej životnej situácii, čo mu
umožňuje žiť prítomnosť, plánovať do budúcnosti, a tak využívať
obohacujúce skúsenosti z minulých rokov. Starnúť znamená vyrovnávať
sa so životnými stratami a pritom ďalej plánovať budúcnosť a žiť
v nádeji...
Ako uvádza Antolová (2011), pri umiestnení klienta do nového
sociálneho prostredia sa môžu objaviť „psychické problémy, zväčša pocit
smútku, osamelosti, beznádeje“, a to aj v závislosti od prostredia a situácie, za
ktorých bol klient v zariadení umiestnený. Ako ďalej píše „sociálny pracovník
alebo psychológ by mal poskytnúť podporu a pomoc pri vyrovnávaní sa
s traumatickými spomienkami. Môže pomôcť klientovi spracovať tieto
zážitky tým, že prejaví účasť, záujem, aktívne počúva rozprávanie klienta
a zdieľa s ním bolesť.“ (Antolová, 2011)
Podľa Smékala (In Balogová, 2008, s. 109) adaptácia má objektívny
a subjektívny rozmer. Objektívny rozmer môžeme chápať ako zabývanie,
zakotvenie, zakorenenie vo svete svojej rodiny, vo svete ľudí a vo svete práce.
Subjektívny rozmer je daný osobnou spokojnosťou či nespokojnosťou so
vzťahovými rámcami. Podľa Guráňa (In Bartošovič, 2002 s. 5) u adaptovaných
klientov prevažujú dobré vzťahy s deťmi a s ich rodinami, pričom mimoriadne
stimulačne pôsobia pravidelné návštevy a odchody k deťom na víkend.
Zavázalová (In Bartošovič, 2002, s. 5) konštatuje, že pre kvalitný
život v starobe je dôležitý pocit spokojnosti. Úroveň spokojnosti seniora je
výrazom subjektívneho hodnotenia stupňa realizácie jeho konkrétne vnímaných
potrieb. Pre pocit spokojnosti môže byť niekedy dôležitejšie uspokojenie
zdanlivo nevýznamnej osobnej potreby ako niektorej spoločensky akceptovanej
základnej potreby. Spokojnosť má pre adaptáciu každého človeka v novom
prostredí podstatný význam.
V období adaptácie je dôležitá najmä sociálna práca, kedy si klient
zvyká na nové prostredie, nových ľudí, vtedy mu pomáhame prekonať pocit
vylúčenia z aktívneho života, pocit nepotrebnosti, straty zmyslu života.
Zároveň sociálni pracovníci pomáhajú klientom pri riešení ich každodenných problémov, udržujú ich kontakty s rodinou, vonkajším prostredím.
(http://ddadss.vl.sk/social.htm)
„Pri adaptácii seniora, ktorý sa stáva klientom zariadenia sociálnych
služieb, je veľmi dôležitá spolupráca medzi zdravotníckym personálom,
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sociálnymi pracovníkmi aj samotnými opatrovateľmi.“ (Ďaláková, Šrobárová,
s. 29) V procese adaptácie seniora je nesmierne dôležité, aby sociálny
pracovník poskytoval poradenstvo. V súlade s platným právnym stavom plní
sociálne poradenstvo v existujúcom systéme sociálnej pomoci na Slovensku
dve hlavné úlohy – informuje o nárokoch, ktoré občanovi plynú z právnych
noriem upravujúcich systém sociálnej ochrany, poskytovania sociálnych
služieb a sociálnej prevencie, dávok sociálnej pomoci alebo kompenzácií
sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia, a pomáha občanom v hmotnej
a v sociálnej núdzi prostredníctvom odborných poradenských služieb, vrátane
sociálnej terapie. (Dvorská, 2008)
V etape po adaptácii na zariadenie sociálnych služieb možno využitím
biografie klienta zisťovať a využívať jeho aktívny záujem, schopnosti,
zručnosti, želania. Dobrým výsledkom u seniora je aktívna účasť a navrhovanie
aktivít integrácie do blízkej budúcnosti. (Krišková, 2010, s. 161)
Priebeh adaptačného procesu
Podľa Teplickej (2006, s. 98), už pred fázou prijatia nového klienta sa
sociálny pracovník stretáva s klientom. Komunikuje s klientom a skúma, aké
má predstavy o svojom novom domove, čo očakáva, aké má požiadavky,
problémy a zdravotné ťažkosti. Po zaslaní výzvy k nástupu do zariadenia
komunikuje sociálny pracovník s odborníkmi, či už lekárom, ktorý najlepšie
posúdi zdravotný stav prijímaného klienta. To uľahčí výber spolubývajúceho
v zariadení. Umiestnenie klienta ku klientovi s podobnou zdravotnou, či
psychiatrickou diagnózou, alebo podobnými záujmami je veľkým prínosom
pre adaptáciu sa v novom prostredí. Pri riešení tohto problému je potrebné
zobrať do úvahy fakt, že zmena – príchod do cudzieho prostredia, je psychicky
náročná. Pri prijímaní klienta si sociálny pracovník založí adaptačný list,
v ktorom sa prvé týždne sleduje adaptácia nového klienta. Tu sa presúva
spolupráca so zdravotným personálom. Sociálny pracovník spoločne so
zdravotným personálom, ktorý je s klientom v každodennom kontakte
a najlepšie pozná jeho problémy, požiadavky a pripomienky, sa ich snaží
riešiť. Často sú k riešeniu problémov prizývané aj rehabilitačné pracovníčky,
ktoré napomáhajú k zlepšeniu hlavne fyzickej stránky klienta (zvyšovanie
pohyblivosti – motoriky starého človeka). Tímová spolupráca je predpokladom
dobrej adaptácie potrebnej k úspešnému prežitiu poslednej etapy života
klienta v zariadení. Janečková (In Lachytová, 2008, s. 80) spomína, že pri
príchode seniora do zariadenia vzniká adaptačný plán, ktorý by mal pomôcť
všetkým zúčastneným úspešne zvládnuť toto náročné obdobie. Je potrebné,
aby seniori dostali dostatok informácií o prostredí, kde budú žiť, aby boli
podporení v nadväzovaní nových priateľstiev, aby získali členstvo v rôznych
skupinách, aby si individualizovali svoj priestor, aby dostali príležitosť
vykonávať aktivity, ktoré im pripadajú zmysluplné. Balogová a kol. (2008,
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s. 113) uvádza, že adaptácia na ústavné zariadenie je procesom veľmi
zložitým, podmieneným kombináciou vnútorných i vonkajších faktorov, ktoré
sa navzájom dopĺňajú a prelínajú. Ľudský faktor môže pri adaptácii seniora na
ústavné prostredie zohrať veľmi podstatnú rolu.
Schimmerlingová (In Lachytová, 2008, s. 80) hovorí, že adaptačný
proces je procesom individuálnym a závisí od viacerých faktorov. Preto je
dôležité (Balogová In Határ, 2005, s. 40), aby bola seniorom v správnom čase
a na správnom mieste podaná pomocná ruka, ktorá by im pomohla úspešne
a rýchlo zdolať túto životnú situáciu. Poskytnutie určitej sociálnej opory môže
napomôcť nielen k prekonaniu tohto problému, ale aj k stabilizácii postavenia
seniorov v celom spoločenskom systéme. Priebeh a dĺžka procesu adaptácie
závisia od adaptability, schopnosti prispôsobiť sa podmienkam prírodného
i sociálneho prostredia. Miera adaptability je individuálna a umožňuje jedincovi
viac či menej kvalitne prežívať v prostredí, do ktorého sa dostal. (Balogová
a kol., 2008, s. 107) V psychologickom slovníku sa uvádza, že nedostatočná
znížená adaptabilita môže viesť k vzniku mnohých psychopatologických
symptómov, väčšinou neurotických, preto sú neurotické poruchy niekedy
považované za poruchy adaptácie = maladaptácia, neuróza, psychopatia,
syndróm adaptačný. (Hartl, Hartlová, 2000, s. 16)
Aby sme predchádzali rizikovým psychosociálnym stavom, rôznym
závažným obranným reakciám a zároveň tak urýchlili samotný proces
adaptácie na nový domov. Tento proces závisí od viacerých faktorov, medzi
inými tiež od toho, či bol klient umiestnený do zariadenia dobrovoľne alebo
nedobrovoľne, aké sú jeho životné ašpirácie, z akého prostredia prišiel
do sociálneho zariadenia, o aký typ osobnosti ide, aká je jeho schopnosť
adaptability a sociálnej participácie a pod. Je potrebné klientom zabezpečiť
vhodné aktivity edukačného charakteru pre plnohodnotné prežívanie svojich
dní v zariadení, vzájomné spoznávanie sa a v prípade záujmu alebo potreby aj
odborné sociálne, psychologické či psychiatrické gerontologické poradenstvo.
(Határ In Balogová, 2005, s. 41)
Za kritické obdobie v sociálnych zariadeniach a s trvalým umiestnením
sa považujú prvé týždne, resp. mesiace, vtedy sa udáva aj najvyššia úmrtnosť.
Senior na to, aby si v zariadení zvykol, musí byť schopný prijať profesionálnu
pomoc a pokiaľ je to možné, na zlepšení svojho stavu aj aktívne spolupracovať.
Ak sa tak nestane, hrozí psychická dekompenzácia a životná rezignácia.
V každom prípade je isté, že proces adaptácie prebieha tým lepšie, ak je
uskutočnená zmena prevádzaná vedome, na základe vlastného rozhodnutia,
skorého a triezveho premyslenia a zváženia všetkých subjektívnych predpokladov
a objektívnych podmienok ďalšieho života v starobe. (Hegyi, 2000, s. 55)
Vlastná adaptácia (Bartošovič, 2006, s. 50) na inštitucionálny pobyt
prebieha v troch fázach. Prvou fázou je fáza očakávania (obdobie od rozhodnutia
a podania žiadosti), druhou fázou je vlastná adaptácia (nasleduje tesne po
prijatí do zariadenia) a trvá v priemere 6 mesiacov. Obe fázy sú poznačené
prebiehajúcou stresovou reakciou s možnými komplikáciami, vážnym
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ohrozením zdravia i života. Nástup komplikácií predstavuje klinický obraz
adaptačného zlyhania. Tretia následná fáza je doznievajúcou stresovou
reakciou, ktorá v psychosociálnej sfére prechádza do akceptácie pobytu
s prejavmi aktívnej adaptácie.
Kondáš (In Balogová, 2008, s. 108) uvádza, že adaptácia môže mať
charakter aktívnej adaptácie – človek si prispôsobuje podmienky prostredia,
aby vyhovovali jeho aktuálnym potrebám a pasívnej adaptácie – človek sa
prispôsobuje podmienkam prostredia. K tejto forme adaptácie dochádza
vtedy, keď sa podmienky nedajú zmeniť alebo ich zmena by vyžadovala
nadmernú námahu, prípadne by sa danými zmenami obmedzovali iní ľudia.
Rodina, priatelia a známi môžu byť pre seniora výraznou sociálnou
oporou, sociálny pracovník môže prispieť k urýchleniu a skvalitneniu
adaptačného procesu svojou profesionalitou, osobnostnou zrelosťou a vytvorením
si časového priestoru pre každého seniora vtedy, keď to najviac potrebuje.
(Balogová a kol., 2008, s. 113)
Konečnou fázou adaptačného procesu je úplné vyrovnanie, včlenenie
do nových podmienok, parciálna adaptabilita alebo inadaptabilita. (Zavázalová
In Koval, 2001, s. 70)
Problémy spojené s adaptáciou seniorov na prostredie v zariadení
Potašová (In Bartošovič, 2006, s. 51) uvádza, že so stúpajúcim vekom
narastajú ťažkosti pri adaptácii na nové životné podmienky a prechod seniora
z rodinného prostredia do prostredia ústavného zariadenia predstavuje veľkú
somatickú, psychickú i sociálnu záťaž. Je dôležité primeraným spôsobom
zvládnuť adaptačnú záťaž, lebo od tohto momentu sa odvíja prognóza
zdravotnej, sociálnej i psychickej prosperity seniora počas života v zariadení.
Otázky adaptácie na život v inštitúcii si vyžadujú zvýšenú pozornosť všetkých
pracovníkov zariadenia.
Hartl a Hartlová (2000, s. 16) definujú adaptáciu ako obecnú vlastnosť
organizmov prispôsobiť sa podmienkam, v ktorých existujú. Ďalej autori
uvádzajú sociálnu adaptáciu, v ktorej Skinner odporúča seniorom, ktorým
ubieha život v nudnej rutine, zmenu prostredia, presťahovanie, nutnosť
nadväzovať nové vzťahy, nové sociálne roly, nové orientácie v novom
prostredí môžu vzbudiť novú aktivitu jedinca.
Podľa Novákovej a Šejvlovej (In Hrozenská, 2009, s 84) má dobrá
adaptácia medzi inými tieto charakteristiky:
 dobrá spolupráca s personálom,
 senior je priateľský ku klientom zariadenia,
 pohybuje sa sám bez výzvy,
 je pokojný, vyrovnaný,
 zapája sa do činnosti zariadenia,
 má svoje záľuby,
 vykonáva funkcie v spoločenských organizáciách.
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Zhoršená adaptácia a nedostatočná adaptácia spôsobuje zhoršenie až
neprítomnosť týchto charakteristík.
Dobrá sociálna adaptácia je potrebná v každom veku, ale zvlášť
v rizikových obdobiach života človeka, ku ktorým patrí najmä vyšší vek. Ak
zoberieme do úvahy aj zmenenú schopnosť adaptability na vplyv prostredia
v dôsledku veku a zmenu sociálneho a spoločenského statusu v dôchodkovom
období, je zrejmé, že udržanie tzv. bio-psycho-sociálnej rovnováhy je so
stúpajúcim vekom čoraz náročnejšie pre človeka samostatného, ale aj pre jeho
bezprostredné okolie, ako i celú spoločnosť. (Hegyi, 2000, s. 55)
Podľa Hegyiho (In Bartošovič, 2006, s. 12) sa senior pri dlhodobej
inštitucionálnej starostlivosti musí vyrovnať najmä s týmito okruhmi problémov:
komplikácie liečby, diétne zvyklosti, dehydratácia, nozokomiálne nákazy,
psychosociálna trauma, fyzická trauma, pobyt na lôžku, diagnostické riziká,
sklon ku komplikáciám, depresia, relokačný syndróm a geriatrický maladaptačný
syndróm.
Poruchy adaptácie patria k typickým zvláštnostiam vyššieho veku.
(Krajčik, Hegyi, 2004, s. 33) Zvláštnosti adaptácie vo vyššom veku podmieňuje
zmenený funkčný stav organizmu, porucha adaptačných mechanizmov vo
vyššom veku, polymorbidita s častejším výskytom komplikácia zmenenými
životnými podmienkami v starobe. Etiológiou adaptačného zlyhania je
chronický stres, pričom stresory sú biologické, psychické a sociálne. Atkinsonová
a kol. (In Hrozenská, 2009, s. 82) klasifikujú udalosti, ktoré možno vnímať
ako stresové nasledovne:
 traumatické udalosti, ktoré sa nachádzajú mimo oblasť bežnej ľudskej
skúsenosti (fyzický útok, prírodná katastrofa),
 neovplyvniteľné udalosti, ktoré nemožno mať pod kontrolou, nemožno
im zabrániť (závažné ochorenia, strata blízkeho človeka),
 nepredvídateľné udalosti sú neočakávané, človeka zaskočia nepripraveného (dopravná nehoda),
 udalosti predstavujúce výzvu pre hranice našich možností a nášho
vnímania – hranica je daná subjektívne, pre niekoho zmena bydliska,
presťahovanie sa nemusí znamenať stresovú situáciu, pre iného
jedinca to naopak môže byť veľký stres,
 vnútorné konflikty môžu vzniknúť ako dôsledok rozhodovania sa
jedinca medzi nezlučiteľnými alebo protichodnými cieľmi, motívmi či
konaním.
Starostová (2005, s. 48) uvádza tri životné prístupy prijatia domova u seniora:
 rezignácia – podľa skúseností personálu ide o citeľnú časť obyvateľstva.
Sú to ľudia, ktorí po nástupe do zariadenia nechcú naďalej vo svojom
živote pokračovať, a ponúkanú perspektívu pobytu v inštitúcii neprijímajú za svoju a odmietajú ju. Takíto seniori neprejdú iniciačným
procesom adaptácie trvajúcim zhruba jeden rok. Umierajú. Získať
informácie o tom, aké sú základné dôvody k rezignácii, je zložité, títo
seniori nie sú príliš zhovorčiví a komunikuje sa s nimi veľmi ťažko
(často nemajú chuť ani náladu);
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 dezilúzia – zastupujú klienti priemerne spokojní, s výhradami
a dočasnými krízami. Patria do skupiny tých, ktorí stratili schopnosť
ovládať svoj život, podriaďujú sa a prijímajú život v inštitúcii.
Dezilúzia je často založená na strate rodinného prostredia. Pobyt
v inštitúcii chápu ako osobnú prehru spôsobenú najmä zlyhaním
rodinných väzieb;
 akceptácia – klienti zariadenia patriaci do tejto kategórie sa vyznačujú
vysokou mierou nezávislosti na inštitúcii domova i na rodinných
väzbách. Žijú životom, ktorý si v daných okolnostiach zvolili, cítia, že
ho ešte môžu významne ovplyvňovať, a to buď po stránke duchovnej,
alebo materiálnej. Dobre sa adaptujú a rýchlo vytvárajú nové sociálne
väzby a priateľstvá posilnené o možnosti byť nejako užitočný, platný
a pomáhať.
Tokárová a kol. (2005, s. 269) sa zhodujú na tom, že odborne
erudovaný, osobnostne zrelý a komunikačne zdatný sociálny pracovník môže
svojím (podľa možností každodenným, individuálnym, špecifiká jednotlivca
zohľadňujúcim) prístupom proces adaptácie podporiť, urýchliť, uľahčiť
a systematickou prácou s adaptujúcim sa seniorom aj predísť jeho adaptačnému
zlyhaniu.
Záver
Zariadenie pre seniorov patrí do siete zariadení sociálnych služieb. Je
jedným z poskytovateľov zdravotných a komplexných sociálnych služieb
v starostlivosti o klientov, ktorí prichádzajú do zariadenia z rôznych dôvodov
a s rozličnými diagnózami. Klient, ktorý opustí svoj domov a rodinu, potrebuje
mať pocit istoty, že aj v náhradnom domove mu bude poskytnuté všetko, čo
potrebuje k životu. Slušný prístup, rešpekt zo strany personálu, porozumenie...
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State Sovereignty
Souveränität des Staates
Suverenita štátu
Andrea Zjarová
Abstract
The concept of state sovereignty is the highest and independent power
of state. The state sovereignty is considered as the highest power
disponed by some authority or group of persons, who have the right to
decide and find the solution of problems in the country. The concept of
state sovereignty was created and developed at the end of 16th century
by important philosopher Jean Bodin. Jean Bodin created the integrated
theory of the sovereignty as the first philosopher ever. The sovereign
country cannot tolerate the limitation of the sovereignty by other
country, except for the case, if the country bound to fulfil some
international obligation following from the contract or if the state must
to fulfil some international rule. The state sovereignty creates the base
of the state from the time of creation of first states. The contribution
aims on the definition of the concept of the state sovereignty, the
distribution of sovereignty to interior and exterior, and the brief
historical evolution of this concept.

Keywords: International law. Sovereignty of state. Sovereignty.
Úvod
Suverenita je vnímaná ako najvyššia moc, ktorou disponuje určitá
autorita alebo skupina ľudí, ktorá má právo na rozhodovanie a riešenie
konfliktov v štáte. Možnosť prijímať rozhodnutia implikuje nezávislosť od
vonkajšej moci iných štátov a maximálnu autoritu nad vnútroštátnymi
inštitúciami. Pojem suverenity štátu bol rozpracovaný najmä koncom 16. storočia
významným filozofom Jeanom Bodinom, ktorý ako prvý podal ucelenú teóriu
suverenity. Po ňom nasledovali Hobbes alebo Rousseau. Modernú teóriu
suverenity vypracoval Georg Jellinek.
Suverénny štát nemôže na svojom území tolerovať obmedzenie
suverenity zo strany iného štátu, okrem prípadu, ak sa zaviazal vykonať určitý
medzinárodný záväzok na základe zmluvy, alebo ak ide o určité pravidlo
medzinárodného práva. Medzinárodné organizácie vytvárajú komplikovaný
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svet medzištátnych vzťahov, ale sa potvrdzuje, že hlavnú úlohu v medzinárodných vzťahoch majú vždy štáty, aj keď medzinárodné organizácie ich
sčasti limitovali.
Suverenita štátu teda tvorí základ štátneho mechanizmu už od vzniku
prvých štátov. Článok sa bude bližšie zaoberať definíciou pojmu suverenity,
rozdelením suverenity na vonkajšiu a vnútornú, a stručným historickým vývojom
tohto konceptu.
1 Pojem suverenita
Pre súčasnosť je charakteristická zmena v každej oblasti štátovedy
a právnej teórie. Slová strácajú svoj zaužívaný význam a naše kroky sa
stávajú neistými, aj keď prechádzame po oblasti, ktorú dôkladne poznáme. To
je presne to, čo sa deje dnes vo svete. Pre terajší svet je charakteristický čas
zmien, čo je tiež príznačné aj pre pojem suverenity. Suverenita dnes neznamená
to isté, čo pred dvadsiatimi rokmi, pretože s časom sa objavili zmeny v oblasti
ekonómie, politiky či práva, ktoré sa nedajú odstrániť. Tieto zmeny sú
dôsledkom globalizácie. Dnes sa o globalizácií hovorí ako o systéme, ktorý
nastolí revolúciu na celom svete, ale to isté sa myslelo aj o telefóne, rádiu či
automobile. Globalizácia je ale niečo nové, odlišné, čo v sebe zahŕňa celú
planétu, je to globálny systém, tak ako to vychádza z jeho pomenovania.
Globalizácia implikuje odstránenie bariér a zmazanie hraníc na to, aby sa
dovolil prechod kapitálu, poznatkov či osôb cez hranice štátov. To znamená,
že štáty sú závislé medzi sebou. Táto závislosť má vplyv na suverenitu, ktorá
znamená nebyť podriadený žiadnej zvrchovanej autorite a následkom
globalizácie, všetky štáty musia spoločne čeliť svetovým problémom, čoho
výsledkom je najmä vznik rôznych medzinárodných organizácií a integrácia
štátov v nich. Je to globalizácia, ktorá nepriamo núti znova sa zamyslieť nad
pojmom suverenity štátu.
Suverenita je vlastnosť moci, alebo právo štátu, ktorého podmienkou
je existencia nezávislého štátu od iného štátu. Pojem suverenita štátu je
protipólom už spomínaného procesu integrácie. Suverenita je najvyššia
a nezávislá moc v štáte. Na to, aby bola najvyššia, nemôže existovať žiadna
iná moc nad štátom; na to, aby bola nezávislá, nemôže byť podriadená žiadnej
inej autorite.
Pre suverenitu je charakteristické to, že je nescudziteľná, čo znamená,
že nemôže byť prenesená na iný subjekt, ale môže byť delegovaná na nejakú
nadštátnu organizáciu, kedy ide o tzv. zdieľanú suverenitu. Je nepremlčateľná,
čo znamená, že sa nestráca aj keď sa nevykonáva dlhší čas a je jedinečná, štát
má len jednu suverenitu, ktorá je nedeliteľná. Nemôže sa členiť na časti. Buď
štát suverenitu má alebo nemá. Suverenita sa už nechápe ako absolútna moc
v štáte. Pojmom absolútna suverenita sa zaoberal vo svojich dielach iba
Bodin.
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„Koncepcia štátnej suverenity je otázkou veľmi diskutovanou najmä
na poli politickej filozofie a medzinárodného práva. Odvíja sa od pojmov štát,
vláda, nezávislosť a demokracia, právo, spravodlivosť, autorita a morálka.
Všetky tieto pojmy sú predmetom dlhého historického a filozofického vývoja.
Pojem štátnej suverenity sa v priebehu storočí menil v závislosti na ideologických
východiskách a na historických skúsenostiach štátov. Suverenita je spolu
s mocou, obyvateľstvom, územím, daňami a poplatkami jeden zo základných
znakov štátu. Suverenita je vlastnosť štátnej moci. Štátna moc v takomto
ponímaní vylučuje akúkoľvek inú moc, ktorá by jej v jej základných funkciách
bola schopná konkurovať, jej výlučnosť vyplýva zo suverenity.“1
„Zvrchovanosť (zvrchovaná moc) je atribútom moci. Pojem moc nie
je len právnym pojmom. Na objasnenie zvrchovanosti štátnej moci je potrebné
objasniť, čo patrí a čo nepatrí do kompetencií štátu. Nie všetky oblasti života
človeka patria do kompetencií štátu. Súčasný štát nemôže rozhodovať o viere,
myslení, náboženstve alebo o svedomí človeka. Počas histórie dochádzalo
k zmenám v oblasti štátnej moci a v oblasti funkcií štátu. Štát môže uplatňovať
svoju suverenitu len v tej sfére, ktorá patrí do štátnej moci. Prenos niektorých
funkcií štátu na nadštátne a medzinárodné organizácie a procesy integrácie
vyjadrujú zhodu o tom, že ide o kompetencie, ktoré štátu patrili alebo patria.“2
„Všeobecná definícia uvádzaná v Slovníku medzinárodných vzťahov
hovorí, že suverenita je zvrchovanosť štátnej moci vo vnútri štátu a nezávislosť
od iných štátov v medzinárodných vzťahoch, je nedeliteľnou podmienkou
úplnej a medzinárodnej subjektivity štátu, je to politická a právna zásada
medzištátnych vzťahov. Suverenita je najvyššia legitímna autorita nad určitým
územím“.3
Pokiaľ ide o klasické vymedzenie pojmu suverenita, Bracher uvádza,
že „suverenita štátu je dovnútra aj navonok neobmedzená, úplná a najvyššia
moc“4.
„Laferriére rozlišuje dve zložky suverenity: originálnu moc a najvyššiu
moc. Originálna moc nepochádza od nikoho, od koho by mohla odvodzovať
svoj nárok a na území, na ktorom je uplatňovaná najvyššia moc, neexistuje
žiadna iná vyššia moc ani súbežná alebo iná konkurujúca moc. Taktiež je
možné suverenitu charakterizovať na základe vlastností, cez ktoré sa realizuje
a aj ohraničením predmetu, voči ktorému sa realizuje.“5

1

2
3
4
5

KŐNIGOVÁ, L: Teorie státní suverenity a praxe intervence. In: Mezinárodní vztahy, 2001,
č. 3, s. 41.
PAVLÍČEK, V.: Suverenita a evropská integrace. Praha: Vodnář. 1999. s. 12.
BRHLÍKOVÁ, R.: Suverenita štátu. In: Právny obzor, 1997, roč. 80, č. 3, s. 362.
Ibidem, s. 363.
Ibidem, s. 363.
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Typický pojem suverenity je definovaný intenzitou moci: „je to moc,
ktorá nie je podriadená žiadnej inej vyššej moci, a ktorej sa iná moc nesmie
rovnať“.6
„Suverenita v sebe zahŕňa dva významné prvky: univerzálnosť
(podriaďuje všetky subjekty na určitom teritóriu bez ohľadu na spôsob ich
zoskupenia) a právotvorba (všetky oblasti spoločenskej činnosti sú regulované
právnymi normami, teda pravidlami správania sa stanovenými či uznanými
výlučne štátnymi orgánmi ako nositeľmi moci). Štát je suverénny dovtedy,
pokiaľ nie je vo svojom správaní obmedzovaný žiadnymi prekážkami a nemusí
nikoho žiadať o povolenie niečo konať.“7
„Suverenita sa v negatívnom slova zmysle chápe ako mocenská
organizácia, nachádzajúca sa na určitom území, ktorá sa stáva štátom, a je
nezávislá od iných mocenských organizácií, ktoré ležia na iných územiach.
Protipólom negatívneho vymedzenia je vymedzenie pozitívne. Mocenská
organizácia rozprestierajúca sa na určitom území je štátom vtedy, ak ako
jediná determinuje správanie obyvateľstva na danom území a ak má výhradné
a nezávislé postavenie voči iným mocenským inštitúciám, ktoré pôsobia na
tomto území.“8
„Alebo je to spôsobilosť štátnej moci dať vládnucej vôli v štáte úplný
obsah vyjadrený určením celého právneho poriadku platného na štátnom
území. Suverénny štát neodvodzuje svoj právny poriadok od nikoho iného,
než od seba samého. Inými slovami štátny poriadok nemôže byť odvodzovaný
od iného právneho poriadku.“9
Suverenita je spätá so štátnou autoritou. Len v súvislosti so štátom sa
môže hovoriť o suverenite. Štát je jediným prostriedkom k uskutočneniu
absolútnej moci nad určitým územím a obyvateľstvom. Štát má monopol nad
legitímnou mocou. Tá je vo svojom výkone normatívne obmedzená a rozdelená
medzi orgány, ale štát stojaci nad ústavným rámcom moci pripúšťa trvalú
možnosť jej koncentrácie. Keďže mimo štátu neexistuje originárna a legitímna
politická moc, nemôže tu vzniknúť ani suverénna entita. V tomto zmysle sa
pojmy štát a suverenita vzájomne podmieňujú. Je možný presun suverenity na
nadštátnu úroveň, ale len za predpokladu, že sa štáty vzdajú svojej suverenity
v prospech takéhoto spoločenstva. V takomto prípade nadštátny útvar získava
monopol moci a stáva sa štátom, zatiaľ čo skoršie štáty zbavené štátnej moci,
prestávajú byť štátmi.
Pojem suverénneho štátu nevyvracia skutočnosť, že faktickým vykonávateľom suverénnych rozhodnutí je orgán alebo fyzická osoba, ktorá disponuje
6
7

8
9

KLOKOČKA, V.: Ústavní systémy evropských států. Praha: Linde, 1997, s. 103.
KŐNIGOVÁ, L.: Teorie státní suverenity a praxe intervence. In: Mezinárodní vztahy, 2001,
č. 3, s. 42.
HOLLÄNDER, P.: Základy všeobecné státovědy. Praha: Všehrd, 1997, s. 43.
PINZ, J.: Suverénní stát a eurointegrace. In visu theoriae iuris. In: Teoretickoprávne súvislosti
vstupu suverénneho štátu do Európskej únie. Bratislava: Slovak Academic Press, 2001, s. 206.
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autoritou a mocou. Tento orgán alebo fyzická osoba je ovládaná prostredníctvom
štátu a jeho konkrétnych nástrojov. Ľud takéto rozhodnutie nie je schopný
uskutočniť, preto sa o ňom nemôže hovoriť priamo ako o suverénovi.10 Napriek
tomu je ľud považovaný za „nepriameho“ suveréna pri referende. Občania sa
chápu ako zdroj moci pri priamej demokracii.
J. Tomko v učebnici Medzinárodné právo verejné definuje suverenitu
štátu ako „skutočnosť, že voči danému územiu a príslušnému obyvateľstvu je
štátna moc najvyššou výlučnou mocou a pri jej uplatňovaní voči iným
suverénom aj nezávislou mocou, t. j. nezávisí od vôle inej štátnej moci.“ Ďalej
dopĺňa, že „niekedy hovoríme aj o vnútornej a o vonkajšej suverenite.“11
1.1 Vnútorná a vonkajšia stránka suverenity
Štát je najvyššou verejnou mocou, ktorá sa neprejavuje len vo vnútri
štátu, ale aj navonok voči ostatným štátom. To svedčí o prítomnosti akéhosi
„múru“, v ktorom sa štátna moc javí ako najvyššia moc. Tento „múr“ je
hranicou štátu, po ktorú je štátna moc najvyššou mocou. Cez túto hranicu
prechádza určitá časť suverenity, ktorá prechádza do cudzích oblastí. Preto
právnici, teoretici a filozofi hovoria o suverenite vnútornej (ide o vzťah medzi
štátom a spoločnosťou, ktorej štát vládne) a o suverenite vonkajšej (platí medzi
štátmi navzájom).
Taktiež si treba uvedomiť rozdiely v nazeraní na suverenitu z pohľadu
medzinárodného práva a z pohľadu teórie štátu a práva. Medzinárodné právo
sa zaoberá suverenitou medzi štátmi, t. j. vonkajšou suverenitou a cieľom
štátovedy je nájsť zdroj suverenity – reálny alebo fiktívny subjekt, v mene
ktorého sa vládne. Preto hovoríme o suverenite ľudu, o suverenite osvieteneckého
absolutistického panovníka v štýle Ľudovíta XIV. a o suverenite parlamentu
v britskom prípade.12
1.1.1 Vnútorná suverenita
Podstatnou črtou vnútornej suverenity je to, že štát je autonómnou,
jedinečnou mocenskou inštitúciou na určitom území. Vnútorná suverenita
v právnom štáte ale neznamená absolútnu, nad právom stojacu moc alebo
svojvôľu, ale ide o moc, ktorá je viazaná právom. Aj štát musí byť podriadený
10

11

12

Problém demokratické legitimity EU a suverenity. In: Parlamentné listy. [online]. [2013].
[Citované 2019-10-10]. Dostupné na: <http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/4108problem-demokraticke-legitimity-eu-a-suverenity.aspx>
CHOVANEC, J.: Suverenita štátu vo svetle Ústavy Slovenskej republiky. In: Právny obzor,
1997, roč. 80, č. 3, s. 365.
ŠMIHULA, D.: Štátna suverenita dnes a v minulosti. In: Mezinárodní vztahy, 2001, č. 4,
s. 81 – 82.
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právu. Aj keď je pre vnútornú suverenitu príznačná nezávislosť štátu pri
tvorbe práva, je to štát, ktorý je týmto právom viazaný rovnako, ako ostatné
subjekty.13
„Vnútorná suverenita je prepojená najmä s otázkami účasti jednotlivcov
na štátnej moci a s otázkami vzťahu spoločnosti a štátnej moci. Pre štátnu moc
v demokratickom štáte je charakteristické to, že je suverénna, zvrchovaná. Ide
o zvrchovanú moc, ktorá smeruje voči všetkým, ale jej kontrola a fungovanie
sú závislé na spoločnosti. Vnútorná suverenita v demokratickom štáte závisí
od suverenity ľudu, ktorá je vyjadrená prostredníctvom suverenity parlamentu.
Vnútorná suverenita nefiguruje ako diktatúra, ale je charakterizovaná ako
moc, ktorá má celospoločenský vplyv, a ako moc, ktorú kontroluje spoločnosť.
Vzťahom štátu a spoločnosti sa zaoberal A. Einstein: „Viem veľmi dobre, že je
nutné, aby jeden človek myslel, riadil a mal mimoriadnu zodpovednosť, ak sa
má dospieť k akémukoľvek organizátorskému cieľu. Ale ak tí, ktorí sú vedení,
nie sú nútení, ale majú možnosť si takéhoto vodcu voliť. Autokratický
donucovací systém sa podľa mňa zvrhne veľmi skoro. Lebo násilie vždy
priťahuje ľudí mravne menejcenných a podľa môjho presvedčenia platí zákon,
že po geniálnych tyranoch nastupujú zloduchovia.“ Vnútorná suverenita je
limitovaná princípmi právneho štátu, demokratickou kontrolou spoločnosti
a politickou participáciou.“14
„Vnútornú suverenitu štátu tvoria štyri zložky: obyvateľstvo štátu,
štátne územie, vnútorný monopol a legálne donútenie.
1. Obyvateľstvo štátu tvoria rôzne skupiny ľudí, ktorí žijú na štátnom
území a podliehajú jeho jurisdikcii. Sú to občania, cudzinci, apoliti15, prípadne
bipoliti16. Z týchto skupín sa vyčleňujú také, ktoré sa usilujú o získanie moci
v štáte. Smerovanie štátu závisí od toho, ktorá z rôznych skupín v štáte získa
moc, a aké rozhodnutia prijme.
2. Štátne územie je trojrozmerný priestor vymedzený hranicami štátu,
ktorý je tvorený suchozemským priestorom, ku ktorému patria jazerá, nádrže,
rieky, pobrežné a teritoriálne vody, priestorom pod zemským povrchom,
a taktiež je tvorený aj priestorom nad suchozemským povrchom. Tiež ho
tvoria aj enklávy17 a územia, na ktorých štát vykonáva svoju zvrchovanú moc,
napríklad územia diplomatických misií, lietadlá alebo lode.“18 Štát ako
suverén môže na svojom vlastnom území vynucovať plnenie povinností aj
prostredníctvom legálneho použitia sily. Štát vykonáva správu svojho územia

13
14
15
16
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OTTOVÁ, E.: Teória práva. 2. vyd. Šamorín: Heuréka, 2006, s. 77.
HOLLÄNDER, P.: Základy všeobecné státovědy. Praha: Všehrd, 2005, s. 45.
Apolita je osoba bez štátnej príslušnosti.
Bipolita je osoba, ktorá má štátne občianstvo dvoch alebo viacerých štátov.
Enkláva je v medzinárodnom práve a politickej geografii cudzie štátne územie alebo jeho časť
v územnom priestore konkrétneho štátu a ním úplne obkolesené.
OTTOVÁ, E.: Teória práva. 2. vyd. Šamorín: Heuréka, 2006, s. 75 – 76.
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a obyvateľstva pomocou zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci a vo výkone
tohto práva mu nemôže nikto brániť.
3. Vnútorný monopol znamená nezasahovanie do výkonu štátnej moci
na svojom území.
Štátna moc súvisí so suverénom. Nositeľ suverenity je ten, kto vykonáva
moc v štáte. Suverénom v minulosti bol panovník, prípadne určitá skupina
osôb. Suverén je stelesnený v troch zložkách štátnej moci, pričom suverénom
v súčasnosti je parlament, ktorého členovia sú volení ľudom.
4. Legálne použitie sily znamená právo vynucovať plnenie povinností
od obyvateľstva zo strany štátu.19
„Pre vnútornú suverenitu je charakteristické aj to, že je podmienkou
slobody jednotlivcov aj slobody spoločnosti a je predpokladom vnútorného
mieru a vnútorného poriadku. Je to štátna moc, ktorej vnútorný monopol
dovoľuje riešiť prípadné rozpory a kolízie medzi jednotlivcami a rôznymi
skupinami v spoločnosti. Metóda riešenia sporov je upravená prostredníctvom
práva. Najčastejším narušením vnútornej suverenity štátu je občianska
vojna, ktorá so sebou prináša ohrozenie života a slobody, strach, fanatizmus
a pomstu.“20
1.1.2 Vonkajšia suverenita
„Vonkajšiu suverenitu charakterizuje rovnosť, dobrovoľnosť a vzájomnosť vzťahov medzi štátmi. Vonkajšia suverenita sa chápe ako vzťah určitého
štátu k iným štátom navonok, čo znamená, že štátna moc vo vnútri daného
štátu je nezávislá od moci iných štátov. Do interných záležitostí štátu
nezasahuje iný štát a štát sám rozhoduje o svojich vnútorných a vonkajších
otázkach bez toho, aby porušil medzinárodné zmluvy a normy. Vonkajšia
suverenita nie je absolútna, je relatívna a závisí od spolupráce s inými štátmi
alebo od ekonomického a mocenského postavenia štátu. Taktiež závisí na
demokratickosti medzištátnych vzťahov a je podmienená aj geopolitickou
polohou štátu.
Predstaviteľom vonkajšej suverenity je hlava štátu, ktorou môže byť
prezident alebo monarcha a naopak reprezentantom suverenity vnútornej je
parlament. V demokratickom štáte je suverenita parlamentu odvodená na
základe volieb od suverenity ľudu. Sú to osoby v štáte, od ktorých pochádza
štátna moc a ktorí sú zdrojom štátnej moci.“21
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UŠIAK, J.: Premeny suverenity európskych štátov v kontexte vybraných teórií medzinárodných
vzťahov. In: Současná Evropa, 2009, č. 2, s. 43.
OTTOVÁ, E.: Teória práva. 2. vyd. Šamorín: Heuréka, 2006, s. 77 – 78.
Ibidem, s. 78.
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„Ochrana suverenity z pohľadu medzinárodného práva je založená
na tom, že:
a) medzinárodné právo ochraňuje vnútroštátnu sféru zásadou nezasahovania a tiež je obmedzená záväzkami medzinárodného práva, ktoré vnútorné
veci štátov upravujú len výnimočne, ale v súčasnosti dochádza k rozširovaniu
oblastí, do ktorých zasahuje medzinárodné právo vo vnútroštátnych veciach,
b) suverén má právo na normotvornú činnosť v oblasti medzinárodného práva prostredníctvom dodržiavania princípu suverenity štátov. Medzinárodnoprávne normy limitujú voľnosť štátov v ich konaní a zamieňajú ju za
systém povinností a oprávnení medzinárodnoprávneho charakteru.
Vonkajšia suverenita sa teda vyznačuje tým, že štát je samostatným
a plnoprávnym subjektom medzinárodného práva, ktorý má rovnoprávne
postavenie voči ostatným štátom a rovnoprávne postavenie v medzinárodnom
spoločenstve. Táto vonkajšia suverenita ale nie je nedovolene obmedzená
tým, že štát uzatvára medzinárodné zmluvy. Uzatváranie medzinárodných
zmlúv je prejavom jeho vlastnej suverenity.“22
2 Stručný historický vývoj názorov na suverenitu štátu
Pojem suverenita štátu, ako nezávislosť štátnej moci od akejkoľvek
inej moci, vzniká až v stredoveku. Starovekí Gréci sa nezaoberali pojmom
suverenita, aj keď niektoré pramene hovoria o najvyššej moci, ale ich
ponímanie suverenity je veľmi vzdialené dnešnému chápaniu zvrchovanosti
štátu. Rimania, ktorí boli dedičmi gréckej kultúry, sa taktiež nezaoberali
obsahom tohto pojmu. Rimania poznali len moc Senátu a ľudu, ktoré
charakterizovali moc Rímskeho impéria bez toho, aby vysvetľovali obsah
tejto moci, a taktiež sa nezaoberali nezávislosťou Ríma navonok. Napriek
tomu, v tomto období pôsobil rímsky právnik Ulpianus, ktorý tvrdil, že vláda
ľudu sa prenáša na panovníka, ktorý nie je viazaný zákonom a ktorého slovo
je zákon. Aj keď pojem suverenity štátu vzniká v stredoveku, pre stredovekých
panovníkov nebola charakteristická suverenita, naopak boli podriadení šľachte
a veľkú moc v štáte mala aj cirkev. Okrem toho panovník aj šľachta boli
ohraničení zvykmi a tradíciami. Pre stredovek bola charakteristická len suverenita
de facto, ktorá patrila aristokracii prípadne panovníkovi.
„Práve na konci 16. storočia sa Jean Bodin začína venovať štúdiu
podstaty štátu a významu pojmu suverenity tak, ako ho poznáme v súčasnosti.
Vypracoval teóriu neobmedzenej suverenity a je pokladaný za zakladateľa
absolutizmu, pretože presadzuje ideu absolútnej, najvyššej moci, ktorá nie je
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MRÁZ, S.: Suverenita a nezávislosť štátu – Kosovo. In: Medzinárodné vzťahy, 2008, č. 1,
s. 20 – 21.
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viazaná zákonom. Tvrdí, že suverén má moc stále a nepretržite, a aj keby ju
na určité obdobie stratil, moc sa vždy vráti k panovníkovi.
Jean Bodin je autorom diela Šesť kníh o štáte, v ktorom tak ako
Aristoteles, za základnú jednotku, ktorá tvorí štát, považuje rodinu, ktorá
spravuje súkromný majetok. Na druhej strane to je štátna moc, ktorá sa
zaoberá spravovaním verejného majetku. Štát je tvorený rodinami a verejný
majetok je plodom súkromného majetku. Vláda suverénnej moci nad rodinami
je vlastne štátnou mocou.“23
„Bodin pokračuje: „O štáte môžeme hovoriť iba vtedy, ak jestvuje
suverénna moc, ktorá zjednocuje všetky jednotlivé časti, teda všetky rodiny
a kolégiá. Okrem suverénnej moci musí existovať aj niečo, čo je pre všetkých
spoločné a verejné, ako napríklad verejné štátne vlastníctvo, verejný poklad,
ulice, hradby, námestia, kostoly, trhy; ďalej mravy, zákony, zvyklosti, judikatúra,
odmeny, tresty a podobne“. Nesúhlasí s Platónom a s jeho zrušením pojmov
„moje“ a „tvoje“. Zachovanie súkromného vlastníctva podľa neho posilňuje
všeobecné blaho“.24
„Pre Bodina je suverenita „absolútna a večná“ moc v štáte, ktorá nie
je ničím limitovaná. Monarcha stojí nad právom a nie je obmedzovaný
ústavou.“25
„Bodin je prvý filozof, ktorý pokladá suverenitu za znak štátnej moci.
Chápe ju ako absolútnu (samostatnú, zvrchovanú moc, ktorá je nezávislá od
akejkoľvek inej moci vo vnútri štátu alebo navonok), stálu (suverén sa tejto
moci nemôže zriecť) a nedeliteľnú moc (predstaviteľom moci môže byť len
jeden suverén, pričom je jedno, či je to určitá skupina, ľud alebo panovník).
Za najlepšiu formu vlády považoval monarchiu preto, lebo nositeľom
zvrchovanosti je panovník, ktorého dedičné nástupníctvo zaručuje suverenite
nepretržitosť. Podľa Bodina je znakom vnútornej suverenity možnosť
panovníka konštituovať zákony, ktoré zaväzujú všetkých, okrem neho. Pre
suverénnu moc je charakteristické to, že panovník stojí nad zákonom a zákon
ho nemôže zaväzovať, aj keby si to želal.“26
„Iné je to s božským a prirodzeným právom, ktoré sa nemôže porušiť
bez rebélie voči Bohu. Absolútna moc neprevyšuje prirodzené právo. Pokiaľ
ide o obyčajové právo, toto je tvorené ľudom počas dlhého obdobia a vytvára
sa bez nátlaku, na rozdiel od práva.
Chápanie suverenity štátu podľa Bodina môže slúžiť v súčasnosti ako
meradlo absolútnej hranice štátnej suverenity, ktorá je totožná s neobmedzenou
mocou panovníka alebo iného štátneho orgánu. Z toho vyplýva, že štátna moc
ako najvyššia moc v štáte už nemôže vystúpiť vyššie a ani zostúpiť nižšie,
23
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pretože ide o všezahrňujúcu moc, ktorá je nezávislá od inej moci vo vnútri
štátu a aj navonok a je chápaná ako znak charakterizujúci štát. Neprítomnosť
tohto znaku by znamenala nulitu štátu, absenciu štátnej moci, ktorá integruje
územie a obyvateľstvo daného štátu.“27
Thomas Hobbes je ďalším filozofom, ktorý sa zaoberal teóriou
suverenity štátnej moci. Opustil tradičné a priniesol nové spôsoby myslenia,
v ktorých vychádzal z reálnych skúseností svojej doby. Autorove myšlienky
vystihuje titulná strana jeho najvýznamnejšieho diela Leviathan, na ktorej je
vyobrazený vládca, ktorého telo je zložené z množstva malých postavičiek,
ktoré symbolizujú jedinú neobmedzenú štátnu moc. Tento vládca drží v pravej
ruke meč, ktorý je symbolom svetskej moci a v ľavej ruke drží barlu, ktorá
predstavuje cirkevnú moc. Pod kresbou panovníka sú vyobrazené prostriedky
svetskej moci – hrad, koruna, zbrane a taktiež prostriedky cirkevnej moci –
kostol, biskupská mitra a cirkevný koncil.
„Cieľom centrálnej moci podľa Hobbesa je dosiahnuť mier.
Odovzdaním prirodzeného práva a slobôd vzniká štát ako politické teleso.
Suverén zastupuje všetkých jednotlivcov a každý musí uznať, že všetko, čo
tento zástupca vykoná, berie za svoje, ako by ich k tomu splnomocnil. Všetci
sa správajú tak, akoby sa suverénova vôľa stotožňovala s ich vlastnou vôľou.
Tam, kde sa objaví rozpor medzi vôľou suveréna a jednotlivca, platí to, čo
chce suverén, nie jednotlivec. Vtedy, keď sa jednotlivci podrobia centrálnej
moci, vzniká jednotná štátna moc. Jadrom suverenity nie je cnosť, pravda
alebo rozum, ale autorita. Suverén nie je suverénom pre svoju múdrosť, ale
preto, že bol za suveréna ustanovený na základe dohody. Strate štátnej
jednoty, ktorá vedie k občianskej vojne, je možné zabrániť tým, že sa všetko
podriadi autorite štátu. Čím je ohrozenie väčšie, tým je potrebné požiť
silnejšie prostriedky na prekonanie nebezpečenstva. Aj keď suverénna moc
vzniká podrobením sa jednotlivca, založenie štátu nie je samoúčelné. Štát je
pragmatický útvar, ktorého základným cieľom je sebazáchova človeka. Ľudia
sa vzdali svojich práv a slobôd, aby si zaistili svoje vlastné prežitie. Štát sa
stáva prostriedkom zaručujúcim mier a mier je zas prostriedkom individuálnej
sebazáchovy. Iba nadľudská moc Leviathana je schopná riadiť ľudstvo, a tak
ho zachrániť pred zničením.“28
Predstaviteľom zmluvnej teórie vzniku štátu je J. J. Rousseau, ktorého
učenie vychádza z toho, že štát vzniká na základe zmluvy medzi občanmi
a štátom. Štát je teda právnickou osobou, ktorej existencia je podmienená
spoločenskou zmluvou. Tá dáva štátnemu telesu moc nad jeho členmi.
Jednotky, ktoré tvoria štát, nazýva „národ“ alebo „občania štátu“, alebo
27
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„poddaní“. Rousseau tvrdil, že záujmy suveréna nemôžu odporovať záujmom
poddaných. Každý protiklad môže byť len zdanlivý, ak sa príslušník štátu
domnieva, že jeho záujmy sú v protiklade so záujmami suveréna, mýli sa.
Suverenitu chápe Rousseau ako výraz všeobecnej vôle, ktorá „nemôže byť
nesprávna, ale musí byť nedeliteľná a neprenosná. K deleniu suverenity by
dochádzalo vtedy, ak by existovala moc nezávislá na legislatívnej moci
suveréna.“ Vládu chápe ako funkciu poriadku povereného suverénom.
Štátny národ sa nemôže nechať zastupovať – odmieta teda reprezentatívnu
demokraciu. „V momente, keď sa ľud dáva zastupovať, nie je slobodný.“
Zákony majú vznikať plebiscitom, poslanci nie sú zástupcami národa, ale
splnomocnenci, ktorých kompetencie nesiahajú tak ďaleko, aby boli
oprávnení k zákonodarným aktom. Rousseau vyzdvihoval to, čo by sme dnes
nazvali „priamou demokraciou“ a „imperatívnym mandátom“. Rousseau
odmieta absolútnu monarchiu, pretože štátnemu národu odníma suverenitu
a vyhradzuje ju pre monarchu; reprezentatívny systém je zlý, lebo sa nedá
zlúčiť s prísnou jednotnosťou suverenity. Ústava je dielom umelým a ochrnutý
štát sa udržuje len s pomocou zákonodarnej moci.29
„Pre klasické teórie pri definovaní suverenity je charakteristické to, že
na panovníka bola prenesená vôľa ľudu. Panovník stál nad zákonmi, ktoré
tvoril, ale ktoré nemusel dodržiavať. Klasické teórie suverenity neriešili vzťah
medzi panovníkom a ľudom, ani prípadné pochybnosti o právnych normách,
ktoré vydával panovník. Pre ľudí, ktorí potrebujú slobodu, je neodvolateľná
spoločenská zmluva nevýhodná. Občania musia mať možnosť odstúpiť od
takejto spoločenskej zmluvy, v takom prípade, ak ju suverén nerešpektuje.
Preto sa vytvorila demokracia, ktorá je charakterizovaná vládou na čas.
Taktiež necháva priestor na odvolanie zlého vládcu, čo znamená, že tento je
zodpovedný ľudu. Čiže suverénom sa nestáva panovník, ale sám ľud, ktorý
môže od spoločenskej zmluvy odstúpiť a panovníka odvolať.
Modernú teóriu suverenity vypracoval Georg Jellinek. Pod pojmom
suverenita rozumel nezávislú, najvyššiu a neobmedzenú moc. Štát podľa neho
musí mať ústavu, t. j. štát nemôže zrušiť svoj právny poriadok a zaviesť
právnu anarchiu. Štát nestojí nad právom; nie je oprávnený zrušiť platný
právny systém. Pre štát je charakteristické to, že je platným právom
obmedzený. Zákonom je obmedzené nielen súdnictvo, výkonná moc, ale aj
jednotlivec a ostatné orgány štátu. Štát je limitovaný aj medzinárodným
právom. Musí dodržiavať medzinárodné zmluvy a aj všeobecné princípy
medzinárodného práva, ktoré ho zaväzujú. Štáty z hľadiska medzinárodného
práva sú si rovné. Neexistuje subjekt, ktorý by bol nad nich nadriadený.
Jellinek tvrdí že suverénne štáty nedisponujú len oprávneniami, ale
majú aj povinnosti. Suverenitu teda nechápe len ako neobmedzenosť moci, ale
29
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znakom suverenity je aj možnosť limitovať samu seba prostredníctvom práva.
Suverénny štát môže sám seba obmedziť vydaním zákonov alebo uznaním
medzinárodných záväzkov. Štát môže podľa Jellinka určovať, akými
právomocami bude disponovať. Tieto právomoci musia byť ale zakotvené
v právnom poriadku. Suverenitu teda chápe ako spôsobilosť štátu na výhradné
právne sebaurčenie, t. j. len suverénny štát môže rozhodovať o svojej
kompetencii, ale len v medziach, ktoré sám určil alebo uznal.
Jellinek sa vo svojej práci taktiež zaoberal rozdelením moci vo
federatívnom štáte. Tvrdil, že vo federácií existuje jedna suverenita, čiže
jednotná štátna moc. Medzi členské štáty a federatívne orgány je rozdelená
len činnosť štátnej moci. Podľa Jellinka teda nejde o obmedzenie suverenity
členských štátov voči federácii.“30
„Jellinek členil štáty na suverénne a nesuverénne. Nesuverénny štát sa
môže stať suverénnym vtedy, ak iný štát prestane nad ním vykonávať svoju
zvrchovanú moc, prípadne aj zmenou ústavy. Suverénny štát sám rozhoduje
o svojich kompetenciách. Nesuverénny štát tak môže rozhodovať len tak, ako
mu to dovolí nadriadený štát.“31
Jellinek sa vo svojej definícii suverenity štátu najviac priblížil
súčasnému chápaniu tohto pojmu.
Ak sa teda teória suverenity dovedie do dôsledkov, výsledkom je, že
suverénne správanie sa môže vyskytovať len v situácii, kedy rozdelenie moci
medzi viacero orgánov a súčasne jej obmedzenie normatívnym rámcom
ústavného poriadku prestáva fungovať. V demokratickom štáte je takáto
situácia nazývaná výnimočný stav, ale nie v zmysle vojnového konfliktu, ale
v prípade, ak normy strácajú svoju faktickú presaditeľnosť.
Carl Schmitt definoval suveréna ako pána nad výnimočným stavom.
Suverenitou je schopný disponovať len subjekt, ktorý je schopný výnimočný
stav nastoliť a koncentrovať do svojich rúk všetku štátnu moc zbavenú
normatívnych obmedzení ústavnej každodennosti. Z tohto uhla pohľadu sa
stretávame so suverénnym správaním len veľmi zriedkavo.32
Záver
Rozmach medzinárodných organizácií sa realizuje na úkor tradičného
vnímania koncepcie suverenity štátu, ktorým sa chápe výlučná a neobmedzená
moc zvrchovaného štátu navonok aj dovnútra. Suverenita štátu je koncept,
30
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ktorý nie je statický, ale sa neustále vyvíja. Suverenita sa chápe ako nezávislá
moc v štáte, ale miera jej nezávislosti môže byť rôzna. Pojem suverenita štátu,
ako nezávislosť štátnej moci od akejkoľvek inej moci, vzniká až v stredoveku.
Bližšie tento pojem vysvetľujú významní teoretici, ako napríklad Bodin,
Jellinek či Rousseau, ktorí poskytujú rôzne pohľady na tento stále sa
vyvíjajúci a meniaci jav.
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Literary Stories and the Development of Communication
Through Creative Drama in Pre-primary
and Primary Education
Literarische Geschichten und die Entwicklung
der Kommunikation durch kreatives Drama
in der Vorschule und Grundschule
Literárne príbehy a rozvoj komunikácie tvorivou
dramatikou v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
Božena Švábová
Abstract
The contribution draws attention to the effective use of literary stories
and the development of communication through creative drama in work
with children in pre-primary and primary education. It points to the use
of drama situations and a role play that, as a key method of creative
drama, allows children to enter someone else's roles. A teacher uses a role
play to create variable situations. Creative process opens up a space for
children to act, interact, collaborate and communicate. Positive feelings
of each participant in activities and a pleasant atmosphere when working
with a literary story are an important asset. The paper presents practical
examples of work with a literary story enabling children to, through personal
experiences, acquire new knowledge and skills positively influencing their
personality development.

Keywords: Literary stories. Communication. Drama situation. Creative
playwright. Role play.
Úvod
Školské prostredie vytvára deťom v predprimárnom a primárnom
vzdelávaní podnetné prostredie a široké spektrum aktivizujúcich podnetov
ovplyvňujúce rozvoj komunikácie. Len v motivujúcich tvorivých činnostiach
môže dieťa získať tie najlepšie skúsenosti, poznatky a zážitky, ktoré pozitívne
ovplyvňujú prirodzený rozvoj celej osobnosti, k čomu v nemalej miere
prispievajú literárne príbehy.
V príspevku upriamujeme pozornosť rozprávkovým príbehom,
v ktorých má dieťa možnosť v navodenej dramatickej situácii a hrou v role si
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vyskúšať konanie niekoho iného, spoznávať seba a objavovať tajomstvá
okolitého sveta. Deti milujú rozprávky, ale je dôležité, aby bol príbeh
zaujímavý, príťažlivý, aktuálny a primeraný detským schopnostiam, prinášal
do školského prostredia šťastie, radosť, napätie, komunikáciu, spoluprácu
v skupine. Dieťa prostredníctvom literárneho príbehu sa dokáže vcítiť do
konania a správania postáv, cez ne nájde odpoveď na mnohé nezodpovedané
otázky, je obohatením o nové skutočnosti, ktoré pozitívne ovplyvňujú rast
osobnosti.
Rozprávkové príbehy
Literatúra pre deti a mládež je nevyčerpateľným zdrojom nápadov
a inšpirácií pri práci s deťmi v školskom prostredí.1 Literárne texty poskytujú
typický estetický zážitok v každom veku a pomocou fantázie, obrazotvornosti,
emocionálnej pôsobivosti recipienta vzdelávajú, vychovávajú a formujú
estetické cítenie. V predškolskom veku záujem o knihy vzniká u dieťaťa
spontánne, ale aby získalo vzťah k literatúre a potrebu vyhľadávať práve typy
literárnych zážitkov, je potrebné, aby sa u dieťaťa neprestajne pestoval.2
Najdôležitejší je vzťah samotného dieťaťa ku knihe, ktoré v nej spontánne
listuje, prihovára sa mu cez ilustrácie a veľakrát si dokáže spomenúť na to, čo
počulo z čítania iných osôb.
Literárna predloha s dynamickým dejom a bohatou škálou postáv
priam vťahuje dieťa do príbehu. Rozprávkové príbehy sú jedinečné a majú
neobyčajnú silu sa prihovoriť dieťaťu v každom veku. Deti rady snívajú, rady
sa vcítia do roly rozprávkového hrdinu, zážitky sa vkrádajú do duše, obohacujú
rozumové schopnosti, posúvajú vpred myšlienky, rozvíjajú fantáziu, predstavivosť, tvorivosť, komunikáciu. Rozprávkové príbehy nielen vychovávajú, ale
ponúkajú deťom hodnotné zážitky plné emócií a pripravujú ho na život.
Rozprávka je nesmrteľným literárnym útvarom, odráža život ľudu,
jeho úspechy, túžby a sny, predstavy o dobre, o pravde. Intenzita vzťahu detí
k rozprávkam je silná, preto nesmie chýbať pri formovaní osobnosti dieťaťa
už v útlom veku. Svojou jednoduchou formou a štruktúrou deja, jasnou
polarizáciu dobra a zla dokáže stimulovať detskú zvedavosť, podnecovať
tvorivosť, rozvíjať poznanie aj komunikáciu. Dieťa uvažuje nad tým, ako
daný príbeh skončí, čo bude nasledovať a hľadá vlastnú odpoveď na rôzne
otázky. Rozprávka je spájajúcim mostom medzi vnútorným a vonkajším
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svetom dieťaťa. Skrýva v sebe neopakovateľné čaro a zaraďuje sa oddávna
k umeleckým výtvorom, ktoré majú silný vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa.3
Rozprávka svojou jedinečnosťou a neopakovateľnou povahou je
jedným z najprirodzenejších poznávacích a zároveň umelecko-estetických
prostriedkov, zvlášť v období predškolského a mladšieho školského veku.
Rozprávkové príbehy učia dieťa, ako sa má správať, zoznamuje sa
s rôznymi prejavmi hrdinov a spoznáva, čo bude nasledovať, keď sa takto
stavajú k životu. V minulosti deti nepodliehali internetovému svetu, venovali
sa viac čítaniu a počúvaniu príbehov. Komunikácia medzi deťmi bola
otvorenejšia, živšia, neboli problémy s vyjadrovaním, s rozvojom slovnej
zásoby, deti boli pokojnejšie a menej agresívne.
Počúvaním rozprávok si deti osvojujú najvyššie ľudské city, ako sú
dobro a svedomie, cit pre spravodlivosť, súcit a ľudskosť. Empatické
vnímanie deja rozprávok je predpokladom, že deti vo svojom živote budú
citlivejšie a vnímavejšie k šťastiu či nešťastiu druhých. Bez rozprávok by
pojmy krása, dobro, pravda, zlo, húževnatosť, statočnosť, a tým aj smelosť
boli deťom príliš vzdialené, abstraktné. Oveľa neskôr by nadobudli schopnosť
spolucítiť a spolu sa tešiť, bez ktorej človek nie je človekom.4
Rozprávka pripravuje dieťa na život, je príjemným a prirodzeným
terapeutickým prostriedkom nielen u dieťaťa v predprimárnom období, ale aj
v staršom veku.
Podľa Ľ. Hrdinákovej sa rozprávka obracia priamo k duši dieťaťa.
Poskytuje spravodlivosť a šťastie dobrým a spravodlivým a zároveň odplatu
zlým javom a bytostiam. Podporuje zdravý hodnotový a emocionálny rozvoj
dieťaťa. Prostredníctvom rozprávky nadobúda dieťa poznatky o svete
a o človeku. Je veľmi dôležité nájsť a ponúknuť dieťaťu rozprávku, ktorá je
vyjadrením jeho problému. Je dobré, ak hlavný hrdina je nositeľom tohto
problému a, samozrejme, má veľa možností riešiť problém a prekonávať
prekážky. A v tom je rozprávka geniálna: nementoruje, nezakazuje, neprikazuje,
nediktuje správanie, ale ponúka riešenia. Jej poslaním je rozvíjať schopnosť
vychádzať s ľuďmi, prekonávať strach, veriť v dobro, tešiť sa a ľúbiť.5
Motivácia rozprávkou alebo rozprávkovou dramatickou situáciou je
pre deti mimoriadne pútavá. Dieťa inklinuje k túžbe po poznaní a farebnom
videní sveta. Rozprávka svojou fantazijnosťou, symbolickosťou a bohatou
obraznosťou sa prihovára dieťaťu a jej potenciál je možné využiť nielen
v motivácii, ale v každej časti edukačného procesu.6
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Ako uvádza Ľ. Hrdináková, pomocou rozprávkových príbehov možno
formovať mnohé vlastnosti detí:
 pre bojazlivé a nesmelé dieťa, dieťa s malou sebadôverou sú vhodné
rozprávky ako Koza rohatá a jež, O Jankovi Hraškovi, v ktorých sú
hrdinovia maličkí, ale dokážu konať veľké skutky,
 pre egoistické, neskromné, dychtivé a ctibažné dieťa sú vhodné
rozprávky O rybárovi a zlatej rybke, Hrnček var!,
 pre nezbedné a ľahkovážne dieťa sú vhodné rozprávky O Pampúšikovi,
Kozliatka a vlk, O Červenej čiapočke, O medovníkovom domčeku,
 pre nedôverčivé, vrtošivé či rozmarné dieťa sú vhodné rozprávky
Princezná na hrášku, Pampúšik,
 pre hyperaktívne a neposlušné dieťa sú vhodné rozprávky ako Kocúr
v čižmách a rozprávky o udatných bojovníkoch,
 pre netrpezlivé dieťa sú vhodné rozprávky O kohútikovi a sliepočke,
O veľkej repe, Popoluška.7
Bohaté uplatnenie majú v rozprávkach emócie a dieťa sa nájde
v rozprávke, túži dramatické situácie stvárniť a realizovať. To je v rukách
tvorivého učiteľa, ktorý vytvára deťom podnetné prostredie na tvorivú prácu
s literárnym príbehom.
Do procesu práce s literárnym príbehom vstupuje tvorivá dramatika,
ktorá ako metóda ponúka množstvo tvorivých a praktických aktivít s deťmi.
Podľa M. Gejdoša sa aktivita prejavuje činnosťou, pohotovosťou ku konaniu8
a rozprávkové príbehy dokážu motivovať dieťa k neuveriteľným tvorivým
a originálnym prejavom a výkonom, pomáhajú objavovať svet, umožňujú
prežívať radosť a šťastie.
Tvorivá dramatika a rozprávkové príbehy
Pri práci s deťmi v predprimárnom a primárnom vzdelávaní k inovačným
a aktivizujúcim metódam sa zaraďuje tvorivá dramatika, ktorá oživuje
edukačný proces o nové možnosti spoznávania a objavovania okolitého sveta.
Tvorivá dramatika je podľa E. Machkovej učenie skúsenosťou, osobným
a nesprostredkovaným poznávaním sociálnych vzťahov a dejov. Je založená
na poznávaní a chápaní medziľudských vzťahov a vnútorného života ľudí,
ktoré sa deje vo fiktívnych situáciách pomocou hry v role.9
K najfrekventovanejším metódam tvorivej dramatiky sa zaraďujú:
improvizácia, hra v role, hra v situácii, interpretácia, dramatická hra,
dramatizácia, pantomíma. Pri práci s deťmi uvedené metódy sa vzájomne
7
8
9
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prelínajú, podnecujú aktivitu a ovplyvňujú záujem o komunikáciu, o získavanie
nových poznatkov a skúseností.
Improvizácia
Improvizácia je základnou metódou tvorivej dramatiky. Ide o spontánnu
činnosť dieťaťa, o nepripravenú hru, v ktorej v navodenej situácii bez
akejkoľvek prípravy reaguje. Mnohé situácie, ktoré navodí učiteľ, sú fiktívne,
umelo navodené, pri ktorých koná dieťa tak, ako to cíti, hľadá vlastný spôsob
vyjadrenia. Improvizácia vzniká bez prípravy, dieťa reaguje na slovo, vetu,
na hudbu, pieseň, navodenú dramatickú situáciu, na príbeh z rozprávky.
Interpretácia
Interpretácia je tvorivé spracovanie literárnej predlohy, piesní
a hudobno-pohybových hier. Pri interpretácii zapájajú deti rôzne výrazové
prostriedky, ktoré si volia tak, aby bol výklad, ktorý tlmočia, pre poslucháča
zrozumiteľný. Improvizácia a interpretácia sa vzájomne podmieňujú
a dopĺňajú.
Hra v role
Hra v role je kľúčovou metódou tvorivej dramatiky. Dieťaťu
umožňuje sa na určitú dobu stať niekým iným a v navodenej dramatickej
situácii improvizovať, verbálne a neverbálne sa prejaviť. Deti rady preberajú
rolu hrdinov z príbehov, ktoré dobre poznajú. Podľa D. Kollárovej hra v role
ponúka priestor pre improvizáciu, čiže spontánnu činnosť a tvorivosť. Dieťa si
má možnosť vyskúšať rôzne životné roly, reálne zo života, ale aj roly
súvisiace s detským hrdinom z rozprávok.10
Hrať rolu niekoho iného je pre deti veľkou výzvou. Osobná skúsenosť
je najlepšou prípravou detí na život, preto musí byť učiteľ pripravený na čo
najefektívnejšie využitie hry v role pri práci s deťmi v predprimárnom
a primárnom vzdelávaní. Dieťa rado hrou v role stvárňuje konanie postáv
obľúbených rozprávkových príbehov a napodobňuje situácie zo života. Cez
hru v role získava dieťa skúsenosť, nadobúda schopnosť lepšie sa vcítiť do
navodenej situácie a do konania postáv, čím dokáže nájsť nové riešenie úloh.
Hra v situácii
Pri práci s deťmi sa otvárajú variabilné možnosti navodiť simulované
situácie, v ktorých deti vstupujú do vzájomných vzťahov, komunikujú, v role
niekoho iného reagujú a spontánne sa prejavujú, čo je dobrou prípravou pre
život. Obľúbené sú rozprávkové príbehy, ktoré motivujú skupinu k tvorivému
procesu.

10

Porov.: KOLLÁROVÁ, D. Kniha ako hra. Partizánske : HTC media consulting, 2013, s. 62.
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V priebehu stvárňovania situácie a konania postáv je dôležitá vzájomná
komunikácia hráčov, výrazová stránka reči.11
Dramatická hra
Dramatická hra je hra, ktorá má určitý námet a je založená na
vzájomnom kontakte a komunikácii medzi účastníkmi v rôznych situáciách.
Dramatická hra má rôzne podoby a je metódou, ktorá umožňuje hráčovi isté
pretváranie, obmieňanie, sebavyjadrenie a podporuje u detí tvorivé hranie,
prácu s textom, slovom, hudobnými a pohybovými prvkami.
Dramatizácia
Dramatizácia nasleduje až po praktických skúsenostiach dieťaťa
s improvizáciou, interpretáciou a dramatickou hrou. Deti si postupne hľadajú
vlastný spôsob prejavu a stvárnenia predlohy spojenej so slovom a pohybom.
D. Kollárová zdôrazňuje, že podstatou tvorivej dramatiky v praxi je
fiktívne navodiť dramatickú situáciu, ktorá je založená na medziľudských
vzťahoch a ponúka priestor, v ktorom všetci účastníci tvorivého procesu majú
možnosť na vlastnej koži skúsiť, ako „chutí“ byť v koži niekoho iného,
prípadne niečoho. V edukačnej činnosti sa žiada brať do úvahy potreby detí.
Poukazuje na to, že tvorivá dramatika sa bez literárnych príbehov, bez
slovesného umenia nezaobíde.12 Podľa Ľ. Bekéniovej kvalitná literatúra pre
deti a mládež je nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie pri práci s deťmi. Tým,
že zrkadlí život, poskytuje dieťaťu a mladému človeku cenný materiál na
získavanie množstva kompetencií.13
Práca s literárnym príbehom
Pri práci s literárnym príbehom učiteľ musí rešpektovať prirodzený
vývin dieťaťa, jeho záujmy a musí mať presne vymedzené ciele, čo chce
u dieťaťa rozvíjať.14
Dieťa a kniha boli odjakživa v úzkom vzťahu.15 Literárny príbeh musí
byť skutočne hodnotný. Pri výbere literárneho príbehu máme na zreteli pre
koho text vyberáme a aké máme s ním plány, aké má skupina skúsenosti

11

12
13

14
15

Porov.: ŠVÁBOVÁ, B. Rozvoj komunikácie v inkluzívnom školskom prostredí v predprimárnom
období vzdelávania. Ružomberok : VERBUM, 2017, s. 60.
Porov.: KOLLÁROVÁ, D. Kniha ako hra. Partizánske : HTC media consulting, 2013, s. 58 – 59.
Porov.: BEKÉNIOVÁ, Ľ. Tvorivá dramatika v edukačnom procese. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2012.
Porov.: KOLLÁROVÁ, D. Kniha ako hra. Partizánske : HTC media consulting, 2013, s. 30.
Porov.: DOLINSKÁ, E. Mediálny text – determinant estetickej skúsenosti detského recipienta.
Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016, s. 131.
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a zručnosti.16 Je nevyhnutné akceptovať vek dieťaťa, prihliadať na jeho
psycho-emocionálny vývin, musí byť dieťaťu príbeh blízky, zrozumiteľný,
podporovať zvedavosť, tvorivosť, fantáziu.
Na prácu s literárnym príbehom si učiteľ vyberá literárne predlohy na
základe svojej vlastnej znalosti detskej literatúry a z množstva kvalitných
príbehov ľudovej i autorskej tvorby. Kľúčovým momentom výberu literárnej
predlohy alebo námetu sú dramatické kvality materiálu, pretože nie každá
literatúra obsahuje dramatický konflikt a situáciu vhodnú na prácu so
skupinou detí.
Ako uvádzajú Ulrychová a kol. pri práci s deťmi má učiteľ možnosť
pracovať s originálnym textom, a to nasledujúcimi spôsobmi:
1. Učiteľ počíta s tým, že deti už príbeh poznajú. Text je potom ešte
v rámci tvorivých aktivít vcelku alebo po častiach čítaný či prerozprávaný,
aby sa deťom oživil.
2. Deti sa zoznamujú s textom vcelku, po určitej motivačnej činnosti
a následne sa realizujú aktivity vychádzajúce z konkrétneho textu.
3. Učiteľ predpokladá, že deti text nepoznajú a číta ho po častiach.
Tento spôsob dáva deťom príležitosť samostatne si domýšľať a rozvíjať dej,
umožňuje pracovať s momentom prekvapenia. Túžba detí dozvedieť sa, ako
to bude pokračovať, je silným motivačným činiteľom, ktorý dokáže udržať
pozornosť detí aj dlhšiu dobu.17
Dieťa prijíma motivujúci literárny príbeh emotívne, spontánne vníma
obsah, konanie postáv, preto vzniká prirodzená túžba si určité časti zahrať,
stvárniť, vstúpiť do hry v role a cez aktívne konanie získať nezabudnuteľné
zážitky. Skĺbiť množstvo požiadaviek do výsledného emočného zážitku
dokáže len tvorivá osobnosť učiteľa, ktorej záleží na tom, aby pri práci
s deťmi motivujúce literárne príbehy prinášali nesmiernu radosť, aktivitu,
nápaditosť, spontánnosť a tvorivosť.
Tvorivá práca s literárnym príbehom s využitím metód tvorivej
dramatiky spríjemňuje deťom pobyt v škole. Literárnu predlohu môže učiteľ
podľa cieľa a potreby skupiny upraviť. V tvorivom procese sa môžu zahrať
len niektoré dramatické situácie z príbehu, ktoré deti dokážu stvárniť,
motivujú ich k vlastnému prejavu, sebavyjadreniu, umožňujú úspešne rozvíjať
komunikačné kompetencie, získavať nové skúsenosti a zážitky.
Zážitkové učenie a metódy tvorivej dramatiky majú veľmi široké
využitie. Miera ich využívania je na samotnom pedagógovi a jeho tvorivosti,
ktorý pri využívaní hry v role, v rolovej hre necháva účastníkom konania
priestor na slobodný prejav, v ktorom on môže sledovať rôzne prejavy detí,
16

17

Porov.: BENEŠOVÁ, M. – PAVLOVSKÁ, M. Dramatická výchova a detské divadlo.
Bratislava : Metodické centrum, 2002, s. 18.
Porov.: ULRYCHOVÁ, I. a kol. Hrajeme si s pohádkami. Praha : Portál, 2000, s. 11.
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ako napríklad správanie sa v skupine, prejav k istému navodenému problému
a spôsob, ako hľadajú riešenie.18
Príbeh O Snehulienke a zlej kráľovnej
Uvedený dramatický príbeh vznikol na základe vlastnej praxe s deťmi
a so študentmi. Učiteľ si môže príbeh upraviť podľa toho, s akou skupinou
pracuje. Je dôležité, aby sa vytvoril priestor, kde sa má možnosť dieťa
prejaviť, zvládlo navodené situácie a hru v role, aby si odnášalo príjemné
zážitky.
Po aktívnej činnosti, po práci s literárnym príbehom by mala
nasledovať reflexia, v ktorej deti najprv hovoria o svojich pocitoch, následne
riadeným rozhovorom zameriame ich pozornosť na správanie negatívnych
postáv a prežívanie postavy, ktorá bola vyčlenená, bolo jej ukrivdené a pod.
Tvorivá komunikácia o získaných poznatkoch a zážitkoch pozitívne
ovplyvňuje celostný rozvoj osobnosti dieťaťa.19 Pre činnosť s deťmi sú vhodné
rozprávky Soľ nad zlato, Škaredé káčatko, Domček, domček, kto v tebe býva,
Janka a Danka, O medovníkovom domčeku, Ako šlo vajce na vandrovku a i.
Na kráľovskom zámku
Za zvukov hudby prichádza na javisko kráľovná, hrdo sa nesie. Stojí pred
zrkadlom, pospevuje si, upravuje vlasy, šaty, vykrúca sa, prejavuje
radosť.
Kráľovná: „Jáj, aká som pekná. Toľko perál ešte nikto nemal ako ja. Som
najkrajšia na kráľovskom zámku. Je to pravda, zrkadlo? Zrkadielko,
zrkadielko, povedz mi, kto je najkrajší na tejto zemi?“
Zrkadlo: „Krásna si, kráľovná, veľmi krásna, ale krajšia ako ty je Snehulienka.
Nemá také šaty ako ty, ale má vlasy čierne ako ebenové drevo a líčka
červené ako jabĺčka. Je milá a usmievavá. Každý na hrade ju má rád.“
Kráľovná: „Čože? Kto? Snehulienka? To nie je možné! Dosť, zrkadlo, dosť!
To sa nedá počúvať! To ufúľané dievčisko je krajšie ako ja? Kde je?
Sluhovia, poďte sem!“
Sluhovia: (uklonia sa) „Volala si nás, vznešená kráľovná?“
Kráľovná: „Volala, vy darebáci! (urobia krok vzad). Kde ste boli tak dlho?
Poďte sem! Ihneď mi priveďte Snehulienku!“
Sluhovia: (poklonia sa) „Ako rozkážeš, vznešená kráľovná. Už po ňu bežíme!“

18

19

Porov.: KUŠNÍROVÁ, V. – ŠVÁBOVÁ, B. Možnosti zážitkového učenia pri podpore inklúzie
na primárnom stupni školskej sústavy. In Inkluzívna škola a rodina. Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 197.
Porov.: ŠVÁBOVÁ, B. Rozvoj komunikácie v inkluzívnom školskom prostredí v predprimárnom
období vzdelávania. Ružomberok : VERBUM, 2017, s. 68.
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Kráľovná: „Zrkadlo, čo to rozprávaš o mne? Muselo si sa pomýliť!“ (otočí sa
od zrkadla)
Zrkadlo: „Ja som sa určite nepomýlilo!“
Kráľovná: (otočí sa k zrkadlu) „Čo si to povedalo? To sa ukáže!“
Sluhovia: (poklonia sa ) „Vznešená kráľovná, tu je Snehulienka. Našli sme ju
v záhrade!“
Zrkadlo: „Tak sa stane, ako už bolo povedané!“
Kráľovná: (otočí sa) „Kto to tu stále rozpráva?“
Snehulienka: (milo s úsmevom) „Tu som, jasná kráľovná. Čo si želáš?“
Kráľovná: (chvíľu na ňu pozerá, potom ju obíde a hovorí) „Toto je najkrajšie
stvorenie v mojom kráľovstve? Veď to zrkadlo sa muselo zblázniť!
(k deťom) Ale pre istotu ju predsa vyženiem zo zámku. (k sluhom)
Sluhovia, odveďte Snehulienku do lesa, nech sa tam nadýcha čerstvého
vzduchu. (sluhovia na seba pozrú a krútia hlavami) Pobyt v lese jej
urobí dobre! (k deťom) Verím, že sa stretne s tým vlkom a zožerie ju.
A ja budem mať pokoj. (zoberie do rúk zrkadlo) To sa ešte ukáže, kto je
najkrajší na tejto zemi.“ (odchádza)
Sluhovia: „Ako rozkážeš, vznešená kráľovná. Do hlbokého lesa!“
Snehulienka v lese
Snehulienka: „Ach, ja úbohá, čo si tu sama v tomto pustom lese počnem? Aha,
tam je svetlo! Niekto tu býva. Potrebujem si oddýchnuť.“ (ľahne si)
Trpaslíci: (veselo spievajú, kráčajú za sebou a v ruke držia lampáše)
„My sme smelí chlapíci, veľa sily máme.
A po každej robote, domov utekáme.
My sa vlkov nebojíme, každého hneď postrašíme,
a keď sa nás nebojí, rýchlo utekáme.“
Kýblik: (beží dopredu a kričí) „Ja som veľmi unavený a hladný. Rýchlo sa
najem a pôjdem spať. (zastane, obzrie sa dozadu a priloží prst na ústa)
Pst! Kamaráti, pozrite sa, máme návštevu a akú krásnu!“
Vševedko: „Kto je to? Takú krásavicu som ešte nevidel.“
Spachtoš: „Kde sa tu vzala? V tom hlbokom lese málokto sa vyzná. Leží
v mojej postieľke! Kde budem spať?“
Dudroš: „Čo to má znamenať? Čo tu robí? Spachtoš, na moju postieľku
neľahaj!“
Šťastko: „Ticho buďte! Zobudíte ju. Poď ku mne Spachtoš! Ja mám miesta
dosť! Ráno je múdrejšie ako večer.“
Hapčí: „Hap-čí!“
Trpaslíci spoločne: (všetci skočia ) „Ticho Hapčí! Poďme už spať!“
Hapči: „Dobre, uvidíme, čo sa stane ráno!“
Snehulienka: (posadí sa, pretiera si oči, obzerá sa okolo) „Prepánajána, kde
sa tu vzalo toľko trpaslíkov? Veď tu večer neboli. (chodí okolo nich,
obzerá si ich a rozmýšľa: zrazu zatlieska a nežne zvolá) Hej, spachtoši,
vstávajte! Povedzte mi, kto ste? Ako ste sa tu dostali?“
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Vševedko: „My sme trpaslíci. Toto je náš domov. Ale kto si ty?“
Dudroš: „Ako si našla náš domček?“
Snehulienka: „Ja som Snehulienka a zlá macocha ma vyhnala do lesa. Dlho
som blúdila a nakoniec som našla váš domček. Ako sa voláte?“
Vševedko: „Ja som Vševedko! Vedel som, že k nám prídeš!“
Trpaslíci po jednom: „A ja Kýblik, ja Spachtoš, Dudroš, Šťastko, hap-čí
Hapčí!“
Snehulienka: „Šesť trpaslíkov?“
Hapčí: „Hap-čí! Je nás sedem. Braček Skákajko išiel ku veveričke Riške
poprosiť o oriešky. O chvíľu príde.“
Vševedko: „Je nás sedem a vždy sme spolu! Snehulienka, pozri, teraz balíme
balíčky pre uja Mikuláša.“
Spachtoš: „O chvíľu po ne príde. Máme veľa práce.“
Snehulienka: „Aj ja vám pomôžem. Na kráľovskom zámku sme tiež chystali
balíčky pre uja Mikuláša. Mám tam svojich kamarátov kuchárikov.
Tiež pripravujú balíčky. Poďme spoločne do práce!“
Kýblik: „Och, kamaráti, ona je taká milá, taký som rád, že zablúdila v lese
a našla náš domček.“
Šťastko: (ťukne sa po čele) „Takú pomoc potrebujeme. Huráá!“
Dudroš: „Ticho buď! Ešte nevieš, aká je!“
Spachtoš: „Snehulienka, zostaneš s nami a prezradíš nám nejaký recept na
čokoládu?“
Snehulienka: (šťastne) „Och, kamaráti. Ako sa tak okolo seba pozerám, je tu
veľa práce. Ale ste takí milí, že to s vami vyskúšam. Poďte pripravovať
balíčky.“
Trpaslíci: „Juchú! (tancujú okolo Snehulienky a spievajú)
Veselo je v domčeku, keď gazdinku máme,
z roboty sa domov vždy, stále ponáhľame.
Mikuláša čakáme, darčeky už chystáme,
medovníky, cukríky do balíčka dáme.“
Skákajko: (vbehne zadychčane) Kamaráti, zle je! Ide zlá kráľovná! Je u nás
Snehulienka?“
Trpaslíci: „Áno, pozri, Skákajko, pomáha nám pripravovať balíčky pre uja
Mikuláša.“
Skákajko: Snehulienka, som rád, že si tu, ale zrkadlo prezradilo, kde si.
Musíš sa schovať, aby ťa tu zlá kráľovná nenašla! Vie, že si na tomto
mieste.“
Trpaslíci: „Snehulienka, bež do tmavej komôrky! Tam ťa zlá kráľovná
nenájde!“
Kráľovná: „Kde je?“
Trpaslíci spoločne: „Kto?“
Kráľovná: „Kto? Tá krásavica! Snehulienka, vraj je krajšia ako ja!
Dudroš: „Tu som!“
Kráľovná: „Trpaslík, nemiešaj sa mi do cesty, lebo zle pochodíš!“
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Vševedko: „Kamaráti, počuli ste to? Čo s tou babou urobíme?“
Všetci: „Hodíme ju do hlbokej jamy a tam zostane navždy!“
Kráľovná: „Čože? Mňa? Kráľovnú? Sluhovia, kde ste?“
Sluhovia: „Trpaslíci, pomôžeme vám hodiť zlú kráľovnú do jamy!“
Kráľovná: „Mňa chcete hodiť do jamy?“
Všetci: „Teba hodíme do jamy! Do jamy! Do jamy!“
Kráľovná: „Dosť! Nekričte! Budem dobrá. Polepším sa. Chcem byť s vami
kamarátka. Poďte ku mne na kráľovský zámok. Mám veľkú kuchyňu
a plnú komôrku ovocia a zeleniny.“
Všetci: „Aj sladkosti?“
Kráľovná: „Aj sladkosti.“
Šťastko: „Snehulienka, poď von z komôrky! Ideme na kráľovský zámok!“
Snehulienka: „Ďakujeme, kráľovná! Tam je pre každého miesta dosť! Poď
nám pomôcť pripraviť balíčky pre uja Mikuláša!“
Kráľovná: „Idem a všetko vám s radosťou dám.“
Všetci: „Hurá!“
Postreh z aktivity: Pedagóg pri realizácii tvorivého literárneho príbehu musí
zohľadniť vek detí a vyspelosť kolektívu, skúsenosti s hrou v role a so
stvárnením dramatických situácií. Príbeh O Snehulienke dokáže osloviť dieťa
a skupinu, je oživením a otvára priestor pre slobodu výrazu a prejavu. Deti
využívajú verbálny aj neverbálny prejav.
Záver
Na základe teoretických faktov a praktických skúseností môžeme
potvrdiť, že práca s literárnym príbehom s využitím tvorivej dramatiky má
mať pevné miesto v procese edukácie, pretože formuje dieťa po stránke
osobnostnej, sociálnej, kognitívnej, emocionálnej a prináša nezabudnuteľné
hodnotné zážitky.
Dieťaťu je potrebné vytvárať motivujúce prostredie a podmienky, aby
cez vlastnú aktivitu a zážitky spoznávalo seba a okolitý svet. Motivujúci
a tajomstvo dieťaťa odhaľujúci literárny príbeh je cestou k rozvoju komunikácie,
tvorivosti, originality, samostatnosti a sebapoznania.
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The Communities of Insects (Insecta, Pterygota)
of the Flared Reed (Phragmites spp.) in the Ornithological
Locality of Trnava Ponds (SW Slovakia)
Die Insektengemeinschaften (Insecta, Pterygota)
in gebranntem Rohrwuchs (Phragmites spp.)
in der ornithologischen Lokalität der Trnava-Teiche
(SW Slowakei)
Spoločenstvá pterygotného hmyzu (Insecta)
v spálenom poraste trstiny obyčajnej (Phragmites spp.)
v ornitologickej lokalite trnavských rybníkov
(JZ Slovensko)
Radoslav Kvasničák, Katarína Bohunická Minarovičová
Abstract
During the vegetation period (april – october) in the year 2015 we
observed the quantitative and qualitative representation of the insect
community (Insecta) in the flared plain of reed (Phragmites australis)
on the Trnava ponds. The ponds are situated near the recreational area
Kamenný Mlyn – Trnava (SW Slovakia). The research was to compare
the effect of anthropogenic of burning wetland vegetation in two
selected habitats, how the site A (affected by fires) and the control site
B (not affected by fire). We obtained a total of 1854 ex. insects by the
method of sticky traps. insects. They belong to 53 different species
originating from 36 different families and 13 ordos. The number of
species in the sites was similar (site A 40 species and site B 42 species).
The species spectrum consists mainly were the mesophilic insect
species with the pratical indicator value. We also record hygrophilic
species, which are related to the wetland character of the area: Aeschna
cyanea, Sympetrum vulgatum, Chorthippus montanus, Gerris gibbifer,
Sialis lutaria, Donacia semicuprea, Chrysomela coerulans, Limnophilus
rhombicus, Aedes vexans, and Simulium equinum. The following
xerophilic insect species include: Melanogryllus desertus, Macrosteles
laevis, Dictyophara europia and Sphex rifocinctus preferring sunny
habitat types and warm habitats. We used the standard index of
dominance identity (ID = 90.8%), whose determined value indicates
ecologically balanced environment and stability of the natural environment
in the compared research plots (site A vs. control site B) affected by the
burning of wetland vegetation P. australis.
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Úvod
Skúmaná lokalita Kamenný mlyn pri Trnave spolu s trnavskými
rybníkmi (JZ Slovensko) patrí k významným chráneným ornitologickým
územiam na Slovensku1. V študovanom území platí v súčasnosti tretí stupeň
ochrany pre výskyt ohrozených druhov vodných vtákov. V rámci lokality2 je
evidovaný prvý dokladový exemplár vzácnych vtáčích druhov Lullula
arborea a Motacilla flava. Zo skúmanej oblasti je zistený aj kriticky ohrozený
druh Botaurus stellaris, ktorého sezónny výskyt v mimohniezdnom období
je viazaný troficky na pobrežnú vegetáciu trstiny obyčajnej (Phragmites
australis). Jedným z antropogenných vplyvov zasahujúcich do prírodných
pomerov skúmaného územia je aj sezónne vypaľovanie brehovej vegetácie
trstiny, ktorej vplyv na skladbu entomocenóz doposiaľ nebol v tejto lokalite
skúmaný. Cieľom výskumu bolo počas vegetačného obdobia roku 2015
sledovať sukcesný vývoj entomocenóz na územiach ovplyvnených v rôznej
miere požiarom. Tie bývajú sezónne vypaľované z dôvodu prirodzenej
obnovy porastu. Ako metóda zberu bola použitá metodika nárazových
lepových pascí bez feromónového účinku. Tie boli pravidelne v mesačných
intervaloch osádzané na rastových vrcholoch stonky trste obyčajnej (Phragmites
spp.). Z blízkeho okolia (20 km od Trnavy) sú známe výskumy entomocenóz
v trsťových porastoch rybníkov v Pustých Úľanoch3. V súčasnosti sú dostupné
aj koleopterologické štúdie na juhozápadnom Slovensku v okolí rieky
Moravy4. Tu autor výskumu dokumentuje ekologickú stabilitu pobrežných
biotopov na základe výskytu vzácnych zástupcov chrobákov z čeľade
Carabidae. Výsledky v rámci skúmania antropogénneho vplyvu pálenia
vegetačného porastu trstiny a obnovy prirodzenej biodiverzity mokradných

1
2

3

4

TRNKA, A. et al. 1998. Príroda Trnavy. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. 1998, s. 33.
TRNKA, A., 2000. Vtáky rybníkov severozápadnej časti Podunajskej nížiny, II. časť. Trnava:
Edícia Vedeckej literatúry. 2000, s. 16 – 27.
PETERKOVÁ, V. 2003. Arthropodocenózy vodných biotopov v Pustých Úľanoch študované
počas neskorého serotinálu. Trnava: Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. B. 2003.
s. 14 – 19.
PETERKOVÁ, V. 2005. Porovnanie abundancie arthropodocenóz v rôznej štruktúre trstiny
na rybníku v Pustých Úľanoch. Acta Facultatis Pedagogicae Universitas Tyrnaviensis, Trnava,
Ser. B. 2005. s. 23 – 27.
MAJZLAN, O., 2003. Limity pre menežment Ramsarskej lokality „niva rieky Moravy“ na
príklade vybraných skupín Coleoptera. In: Acta Facultatis Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. B,
Trnava, 2003, 7, s. 5 – 13.
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biootopov podávajú aj zahraničné výskumy5. Dostupné sú aj výsledky
päťročneho pozorovania sukcesného vývoja pobrežnej vegetácie trstiny
ovplyvnené ľudskou činnosťou,6 ako je vplyv kosby a jeho pravidelné
vypaľovanie. Ako kontrolný stacionár bolo zvolené stanovište bez antropogénneho zásahu, pričom výsledky poukazujú na väčšiu abundanciu a diverzitu
hmyzu v dôsledku prirodzenej migrácie z okolitých biotopov neovplyvnených
požiarom. Preto predpokladáme, že oblasti narušené pálením trsťovej vegetácie
budú v priemere vykazovať bohatšie zastúpenie jedincov pterygotných
zástupcov hmyzu. Ten bude početnejšie zastúpený z dôvodu rýchlejšej obnovy
spáleného porastu a v dôsledku migrácie aktívne lietajúcich entomocenóz
z okolitých mokradných biotopov a blízkeho lužného lesa. Práve sezónne
vypaľovanie trsťového porastu bolo vo výskume vybrané ako limitujúci
faktor, ovplyvňujúci sukcesný vývoj spoločenstiev hmyzu viazaného na
vegetáciu trste obyčajnej. Cieľom bolo na základe indexov diverzity
populácie entomocenóz vyhodnotiť ekologickú stabilitu porovnávaných
mokradných biocenóz po sledovanom antropogénnom vplyve sezónneho
pálenia trsťového porastu.
Metodika výskumu
Zber entomologického materiálu bol realizovaný na študovanom
území počas vegetačného obdobia (apríl – október, 2015), a to v druhej dekáde
každého mesiaca. Zoologický materiál bol získavaný pomocou metodiky
nárazových lepových pascí bez feromónového účinku7. Tá umožňuje intaktný
zber jedincov lietajúceho aj lezúceho hmyzu. Ako lepová pasca bola použitá
tvrdá priesvitná fólia s rozmermi 15 x 10 cm. Tá bola lokalizovaná na poraste
trstiny obyčajnej (Phragmites australis) s dĺžkou expozície dvoch dní. Fólie
boli postupne osádzané na desiatich exemplároch rastliny v troch rôznych
výškach bylinného porastu (Obr. 1), a to na bazálnej časti rastliny (10 cm
od terénu), v strede stebla (100 cm od terénu) a pri rastovom vrchole stonky
(200 cm od terénu). Súčasťou analýz bolo aj meranie vegetatívnych vrcholov
stonky (10 ex.) počas vegetačného obdobia. Jednotlivé exempláre rastlín boli
5

6

7

GRATTON,, C. – DENNO, R., F. 2002. Restoration of Arthropod Assemblages in a Spartina
Salt Marsh following Removal of the Invasive Plant Phragmites australis, Restoration Ecology,
13 (2), s. 358 – 372.
GÖRN, S. – FISCHER, K. 2015. Measuring the efficiency of fen restoration on carabid
beetles and vascular plants: a case study from north-eastern Germany, Society for Ecological
Restoration, 23 (4), s. 413 – 420.
WARREN, S., D. – SCIFRES, C. J. – TEEL, P. D. 1987. Response of Grassland arthropods
to burning: a review, Agriculture, Ecosystems & Environment, 19, (2), 1987, s. 105 – 130.
HAGSTRUM, D, D. – DOWDY, A., K. – LIPPERT, G., E. 1994. Early Detection of Insects
in Stored Wheat Using Sticky Traps in Bin Headspace and Prediction of Infestation Level,
Environmental Entomology, 23, (5), s. 1241 – 1244.
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od seba vzdialené 1 meter, čím sme pokryli na každom stanovišti v jednej línii
územie dlhé 10 metrov. Výsledné hodnoty rastových vrcholov boli následne
aritmeticky spriemerované a porovnávané na oboch výskumných plochách.
Lepiace štítky boli na rastliny pripevňované pomocou viazacieho drôtu
hrúbky 1 mm. Jednotlivé štítky (Obr. 2) boli označené písmenom stanovišťa
(S1 = stanovište A; S2 = stanovište B), číslom rastliny (od 1 do 10) a polohou
umiestnenia na rastline (dole – D, v strede – S alebo hore – H). Modelové
druhy rastlín, ktoré nám slúžili na zber zoologického materiálu, boli označené
červenou stužkou (Obr. 3) z dôvodu ďalšieho zberu na tej istej študovanej
rastline. Pred zberom bola celá plocha štítku pomocou štetca pokrytá
intaktným lepidlom značky Gardencol s dĺžkou pôsobenia 48 hodín. Po zbere
boli jednotlivé štítky označené a s prehľadom napichované na tabuľu
polystyrénu. Získaný entomologický materiál sme následne klasifikovali
a taxonomicky určovali do radov a čeľadí pomocou elektronických determinačných kľúčov a odbornej literatúry8. Určený entomologický materiál bol
systematicky usporiadaný podľa Check list of Czechoslovak Insect 9. V rámci
získaného materiálu boli na stanovištiach vyhodnotené nasledovné kvantitatívne
a štruktúrne znaky entomocenóz:
• abundancia – celkové množstvo získaného materiálu z oboch stanovišť,
• hodnotenie druhovej dominancie a druhovej identity,
• identity dominancie a stupňa diverzity spoločenstva hmyzu,
• určenie cenotických znakov (bionomická a indikačná hodnota),
• vyhodnotenie sezónnej dynamiky na študovanom území.

8

9

https://www.kerbtier.de
GERSTMEIER, R. 2004. Vreckový atlas -Hmyz. Bratislava: SLOVART, spol. s r.o. 2004.
s. 158.
ZAHRADNÍK, J. 2008. Brouci. Praha: Aventinum, 2008. s. 288.
REICHHOLFOVÁ-REIHMOVÁ, H. 1997. Hmyz s dodatkom o pavúkoch. Bratislava: Ikar,
1997, s. 288.
JELÍNEK, J. et al. 1993. Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Folia
Hyerovskyana, Supplementum 1, Praha, s. 75 – 78.
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Obr. 1: Mladé výhonky brehovej vegetácie trstiny obyčajnej (Phragmites spp.) 20 dní po požiari
(foto: autorka, máj, 2015)

Obr. 2: Lepivá pasca lokalizovaná na strednej časti stebla (S) rastliny č. 1 (R1) a stanovišťa 2
(S2 = B) (foto: autorka, 6. jún 2015)
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Obr. 3: Exemplár bylinného porastu trstiny označený stužkou (foto: autorka, jún, 2015)

Charakteristika sledovaného územia
Študovaná lokalita sa nachádza v katastrálnom území krajského mesta
Trnava, v rekreačnej oblasti Kamenný mlyn v blízkosti trnavských rybníkov
(s geografickou polohou: 48°23´ N a 17°36´ E). V danej lokalite sme si
vybrali dve stanovištia (A a B), ktoré boli pokryté mokradnou vegetáciou
trstiny obyčajnej (Phragmites australis). Obe stanovištia tvorili litorálnu zónu
vypusteného rybníka a boli od seba vzdialené približne 150 m. Nachádzali sa
na rovinatom teréne v nadmorskej výške 146 m n. m. v blízkosti zachovaného
lužného lesa. Stanovište A bolo v mesiaci apríl, dňa 5. apríla 2015 vypálené
(Obr. 4), stanovište B nebolo ovplyvnené antropogénnou činnosťou pálenia
pobrežnej vegetácie a slúžilo ako kontrolný stacionár (Obr. 5). Z drevín sa
v okolí stanovíšť vyskytovali topoľ biely (Populus alba), javor poľný (Acer
campestre), jelša lepkavá a agát biely (Robinia pseudoacacia). Z krovín boli
zastúpené baza čierna (Sambucus nigra), zob vtáčí (Ligustrum vulgare) a hloh
obyčajný (Crataegus laevigata). V bylinnej etáži prevládali pŕhľava dvojdomá
(Urtica dioica), hluchavka purpurová (Lamium purpureum), púpava lekárska
(Taraxacum officinale), iskerník prudký (Ranunculus acris), záružlie močiarne
(Caltha palustris) a rôzne druhy tráv z čeľade lipnicovité (Poaceae spp.).
Kontrolné stanovište B sa nachádzalo v rovnakej lokalite, približne 150 m od
stanovišťa A. Z toho dôvodu je floristicky zastúpené rovnakými drevinami,
krami a bylinami. Rozdielom však je, že v jarnom období bol pôvodný porast
trstiny vypálený. Nový porast sa na stanovišti objavil v priebehu 3 týždňov
(Obr. 6).
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Obr. 4: Pohľad na stanovište A ovplyvnené požiarom (5. apríl, 2015) (foto: autorka, 5. apríl 2015)

Obr. 5: Pohľad na kontrolné stanovište B neovplyvnené požiarom (foto: autorka, 5. apríl 2015)

Obr. 6: Sukcesný vývoj porastu trstiny na stanovišti A mesiac po požiari
(foto: autorka, 15. máj 2015)

Výsledky
V priebehu roka 2015, v mesiacoch apríl – október sme na dvoch
stanovištiach sledovali kvantitatívno-kvalitatívne zastúpenie spoločenstva
hmyzu (Insecta) v poraste trstiny obyčajnej (Phragmites australis). Pomocou
lepových pascí sa nám podarilo získať celkovo 1 854 exemplárov (ex.).
Získané jedince patria k 53 druhom z 36 čeľadí, ktoré sme zaradili do 13
radov: Odonata, Dermaptera, Ensifera, Caelifera, Heteroptera, Auchenorrhyncha,
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Megaloptera, Neuroptera, Coleoptera, Hymenoptera, Trichoptera, Lepidoptera
a Diptera. Z kvantitatívneho zaradenia hmyzu do jednotlivých čeľadí vyplýva,
že najpočetnejšou čeľaďou je čeľaď Chrysididae s celkovým počtom 361
jedincov (19,5 %). Z hľadiska početnosti nasleduje čeľaď Simuliidae s počtom
354 ex. (19,1 %), ďalej čeľaď Chrysomelidae s počtom 187 ex. (10,1 %).
Z kvalitatívneho hľadiska boli čeľade Chrysomelidae a Muscidae zastúpené
5 spp. (9,3 %), čeľaď Syrphidae bola zastúpená 4 spp. (7,6 %), čeľaď
Nymphalidae bola zastúpená 3 spp. (5,4 %), čeľade Calliphoridae, Formicidae,
Noctuidae a Tachinidae boli zastúpené 2 spp. (3,8 %). Ostatné zistené čeľade
boli zastúpené len 1 spp. (1,9 %). Z výsledných zistení vyplýva, že na
stanovišti A s požiarom bolo zistených 1 056 ex. (57,0 %) z 30 čeľadí
a 12 radov. Na kontrolnom stanovišti B (bez požiaru) sme evidovali 798 ex.
(43,0 %) z 30 čeľadí a 13 radov. Sumárne kvantitatívno-kvalitatívne zastúpenie
entomocenóz vyobrazuje na oboch stanovištiach Tabuľka 1.
Tabuľka 1: Rady a čeľade s počtom jedincov, druhov a ich dominancia na stanovištiach A a B
STANOVIŠTE
RAD/ČEĽAĎ
Odonata
Aeschnidae
Libellulidae
Dermaptera
Forficulidae
Ensifera
Gryllidae
Caelifera
Acrididae
Heteroptera
Gerridae
Miridae
Auchenorrhyncha
Cicadellidae
Dictyopharidae
Jassidae
Cercopidae
Megaloptera
Sialidae
Neuroptera
Chrysopidae
Coleoptera
Chrysomelidae
Elateridae
Coccinellidae
Carabidae
Hymenoptera

A
B
(územie s požiarom) (územie bez požiaru)
N D% S D% N D% S D%
3
0,3 2 5,0
3
0,4 1
2,4
1
0,1 1 2,5
3
0,4 1
2,4
2
0,2 1 2,5
4
0,4 1 2,5
1
0,1 1
2,4
4
0,4 1 2,5
1
0,1 1
2,4
1
0,1 1 2,5
1
0,1 1 2,5
3
0,3 1 2,5
6
0,8 1
2,4
3
0,3 1 2,5
6
0,8 1
2,4
3
0,3 2 5,0
3
0,4 1
2,4
2
0,2 1 2,5
3
0,4 1
2,4
1
0,1 1 2,5
69
6,6 3 7,5 69 8,7 4
9,6
46
4,4 1 2,5 35 4,4 1
2,4
20
1,9 1 2,5 26 3,3 1
2,4
3
0,3 1 2,5
7
0,9 1
2,4
1
0,1 1
2,4
16
1,5 1 2,5 12 1,5 1
2,4
16
1,5 1 2,5 12 1,5 1
2,4
9
0,9 1 2,5
1
0,1 1
2,4
9
0,9 1 2,5
1
0,1 1
2,4
120 11,3 6 14,5 95 11,9 7 16,7
107 10,1 5 12,5 80 10,0 4
9,5
13
1,2 1 2,5 12 1,5 1
2,4
2
0,3 1
2,4
1
0,1 1
2,4
401 38,0 4 10,0 147 18,4 6 14,4
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CELKOM
N
6
4
2
5
5
1
1
9
9
6
5
1
138
81
46
10
1
28
28
10
10
215
187
25
2
1
548

D%
0,3
0,2
0,1
0,3
0,3
0,1
0,1
0,5
0,5
0,3
0,2
0,1
7,5
4,4
2,5
0,6
0,1
1,6
1,6
0,6
0,6
11,4
10,1
1,3
0,1
0,1
29,6

S
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
8
5
1
1
1
7

D%
3,8
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
3,8
1,9
1,9
7,6
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
14,9
9,3
1,9
1,9
1,9
13,3
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Chrysididae
Formicidae
Sphecidae
Halictidae
Apidae
Vespidae
Trichoptera
Limnophilidae
Lepidoptera
Noctuidae
Nymphalidae
Diptera
Simuliidae
Syrphidae
Culicidae
Muscidae
Calliphoridae
Tachinidae
Asilidae
Sarcophagidae
Tipulidae
Tabanidae
CELKOM

270
127
4
1
1
2
1
1
424
98
139
69
85
16
6
7
1
2
1
1056

25,6 1 2,5 91 11,4 1
12,0 2 5,0 36 4,5 1
7
0,9 1
0,4 1 2,5 11 1,4 1
1
0,1 1
1
0,1 1
0,1 1 2,5
3
0,4 1
0,1 1 2,5
3
0,4 1
0,2 2 5,0
4
0,6 4
0,1 1 2,5
2
0,3 2
0,1 1 2,5
2
0,3 2
40,3 15 37,5 454 56,9 14
9,3 1 2,5 256 32,1 1
13,2 2 5,0 40 5,0 3
6,5 1 2,5 70 8,8 1
8,1 5 12,5 54 6,8 3
1,5 1 2,5 18 2,3 2
0,6 1 2,5
8
1,0 2
0,7 1 2,5
5
0,6 1
0,1 1 2,5
3
0,4 1
0,2 1 2,5
0,1 1 2,5
100 40 100 798 100 42

2,4 361
2,4 163
2,4
7
2,4
15
2,4
1
2,4
1
2,4
4
2,4
4
9,6
6
4,8
3
4,8
3
33,3 878
2,4 354
7,2 179
2,4 139
7,2 139
4,8
34
4,8
14
2,4
12
2,4
4
2
1
100 1854

19,5 1 1,9
8,9 2 3,8
0,4 1 1,9
0,8 1 1,9
0,1 1 1,9
0,1 1 1,9
0,2 1 1,9
0,2 1 1,9
0,4 5 9,2
0,2 2 3,8
0,2 3 5,4
47,2 19 36,0
19,1 1 1,9
9,6 4 7,6
7,5 1 1,9
7,5 5 9,3
1,8 2 3,8
0,8 2 3,8
0,7 1 1,9
0,2 1 1,9
0,1 1 1,9
0,1 1 1,9
100 53 100

Legenda: N – počet jedincov, S – počet druhov, D% – dominancia početnosti

V roku 2015 sme získali 53 druhov hmyzu, ktoré sme následne
zaradili do jednotlivých kategórií dominancie, z toho 29 druhov sa vyskytlo
na oboch stanovištiach. Celkovo sa na stanovišti A vyskytlo 40 druhov a na
stanovišti B 42 druhov. Na oboch stanovištiach sme evidovali všetky
kategórie dominancie, čo pravdepodobne súvisí s ekologickou stabilitou
biodiverzity spoločenstva hmyzu bez rozdielu vplyvu antropogénneho pálenia
litorálnej vegetácie trste obyčajnej (P. australis). Na stanovišti A (s požiarom)
dominovala subrecedentná kategória (SR) s rovnakým počtom 27 spp.
(67,5 %). Dominantná (D) a recedentná (R) kategória boli zastúpené počtom
4 spp. (10,0 %), eudominantná kategória (ED) je zastúpená počtom 3 spp.
(7,5 %) a subdominantná kategória (SD) je zastúpená 2 spp. (5,0 %). Na
stanovišti B (bez požiaru) prevažuje subrecedentná kategória (SR) s počtom
27 spp. (64,3 %). Subdominantná kategória (SD) je zastúpená počtom 6 spp.
(14,3 %), recedentná kategória (R) je zastúpená počtom 4 spp. (9,5 %),
dominantná kategória (D) je zastúpená počtom 3 spp. (7,1 %) a eudominantná
kategória (ED) je zastúpená najmenším počtom druhov 2 spp. (4,8 %).
Komplexný prehľad týchto údajov uvádzame v Tabuľke 2.
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Tabuľka 2: Počet druhov v kategóriách dominancie na stanovištiach A a B
Stanovište

Kategória dominancie
SD
R
SR

ED

D

A (územie s požiarom)
%

3
7,5

4
10,0

2
5,0

4
10,0

27
67,5

Celkom
40
100

B (územie bez požiaru)
%

2
4,8

3
7,1

6
14,3

4
9,5

27
64,3

42
100

Kategórie dominancie: ED – eudominantná, D – dominantná, SD – subdominantná, R –
recedentná, SR – subrecedentná

Predpokladaný vplyv antropogénneho zásahu požiaru trste obyčajnej
(P. australis) sme na študovaných stanovištiach vyhodnocovali aj na základe
dominancie jednotlivých druhov hmyzu (Tabuľka 3). Na stanovišti A
ovplyvnenom požiarom sme zaznamenali 40 druhov (1056 ex.) hmyzu. Do
eudominantnej kategórie patria tri druhy, a to Chrysis ignita 270 ex. (13,8 %),
Helophilus trivittatus 138 ex. (13,2 %) a Lasius niger 122 ex. (11,6 %).
Dominantnú kategóriu zastupujú štyri druhy – Simulium equinum 98 ex.
(9,3 %), Aedes vexans 69 ex. (6,5 %), Mesembrina meridiana 62 ex. (5,9 %)
a Phyllotreta atra 62 ex. (5,9 %). Naopak, na území neovplyvnenom horením
pobrežnej vegetácie (stanovište B) evidujeme v rámci 42 druhov (798 ex.)
hmyzu tri druhy s eudominantným zastúpením, ako: Simulium equinum 256
ex. (32,1 %) a Chrysis ignita 91 ex. (11,4 %). Do dominantnej kategórie patria
tri druhy – Aedes vexans 70 ex. (8,8 %), Phyllotreta atra 46 ex. (5,9 %)
a Mesembrina meridiana 45 ex. (5,6 %). Systematický prehľad dominancie
druhov a čeľadí uvádzame v Tabuľke 3.
Na študovanom území sme z cenotických znakov vyhodnotili
indikačnú hodnotu a binomickú kategóriu entomocenóz, ktoré znázorňujú
vzťah determinovaných druhov hmyzu k skúmaným biotopom (Trnka et al.
2006). Po zadelení druhov do jednotlivých indikačných hodnôt môžeme
konštatovať, že v druhovom spektre na študovaných územiach prevládajú
mezofilné druhy entomocenóz (MF) obývajúce mierne vlhké a mierne suché
prostredie, čo súvisí s mokradným charakterom študovaného územia. Na
uvedenú skútočnosť upozorňujú aj hygrofilné druhy (HF) hmyzu, ako:
Aeschna cyanea, Sympetrum vulgatum, Chorthippus montanus, Gerris gibbifer,
Sialis lutaria, Donacia semicuprea, Chrysomela coerulans, Limnophilus
rhombicus, Aedes vexans, Simulium equinum a Chrysops relictus. Tieto druhy
uprednostňujú vlhké stanovištia, brehy riek a potokov a mokrade. Na skúmanej
lokalite našli vhodné podmienky aj xerofilné druhy hmyzu (XF) v zastúpení:
Melanogryllus desertus, Macrosteles laevis, Dictyophara europia a Sphex
rifocinctus preferujúce výslnné typy biotopov a suché, teplé stanovištia.
V rámci zadelenia jednotlivých druhov chrobákov do bionomických skupín sa
ukázalo, že študované mokradné biotopy poskytujú vhodné podmienky pre
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druhy s ubiqvistickým zameraním (UQ). Tieto druhy (27 spp.) sa vyskytujú
v rôznych typoch biotopov, napr. na lúkach, poliach, v lesoch, záhradách,
sadoch, na medziach alebo rúbaniskách. Majú veľký areál rozšírenia, môžu sa
vyskytovať od nížin až po pahorkatiny. Medzi takéto druhy patrí eudominantný
druh Chrysis ignita alebo dominantné druhy, ako Phyllotreta atra, Lasius
niger a Mesembrina meridiana. Evidujeme aj druhy (10 spp.), ktoré osídľujú
brehy vôd – ripikoly (RK). K takýmto druhom patrí eudominantný druh
Simuliium reptans. K pratikolným druhom (PK) patrí deväť zaznamenaných
druhov. Tieto druhy sa vyskytujú na lúčnych biotopoch. Patrí sem napr.
dominantný druh Helophilus trivittatus. Do kategórie sylvikolných druhov
(SK) sme zaradili celkovo tri získané druhy. Zaradili sme sem Araschnia
levana, Episyrphus balteatusa a Tachinia grossa. Tieto druhy osídľujú rôzne
lesné biotopy. Ďalšiu bionomickú kategóriu tvoria druhy, ktoré sa vyskytujú
na rôznych zdochlinách alebo v exkrementoch iných živočíchov – kadaverikoly
(KK). Patria sem dva zaznamenané druhy: Hydrotaea ignava a Pyrellia
vivida. Oba druhy sú z čeľade Muscidae. Do kategórie humikoly, (HK) t. j.
druhy, ktoré sú viazné na pôdnu a humusovú vrstvu sme zaradili jeden
získaný druh, a to Forficula auricularia z čeľade Forficulidae. Do bionomickej
kategórie limikol (LK) patrí jeden zistený druh Chorthippus montanus z čeľade
Acrididae. Tento druh obýva močaristé biotopy lužných lesov (Tabuľka 3).
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Tabuľka 3: Systematický prehľad zistených taxonomických jednotiek hmyzu (Insecta) a ich
cenotické znaky a dominancia na stanovištiach A a B počas vegetačného obdobia (IV. – X.)
2015
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Legenda: A, B – študijné plochy; IV – X – apríl až október 2015, N – počet získaných jedincov, KD –
kategórie dominancie: ED – eudominantná, D – dominantná, SD – subdominantná, R – recedentná, SR –
subrecedentná, IH – indikačná hodnota: XF – xerofil, MF – mezofil, HF – hygrofil, BH – bionomická
charakteristika: UQ – ubiquist, RK– ripikol, KK – kadaverikol, HK – humikol, LK – limikol
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Súčasťou výskumu bolo vyhodnotiť aj sezónnu dynamiku sledovaných
jedincov hmyzu na vybraných stanovištiach počas vegetačného obdobia
(IV. – X.) v roku 2015 (Graf 1). Početnosť jedincov hmyzu získaných na
stanovištiach v mesiaci apríl, kedy stanovište A ovplyvnené požiarom
(5. apríla 2015) obývalo 27 ex. Rovnaký počet jedincov (27 ex.) vykazuje aj
kontrolné stanovište B bez antropogénneho vplyvu. Priebeh krivky sezónnej
dynamiky ukazuje, že viditeľný nárast počtu jedincov sa postupne na oboch
stanovištiach prejavuje v mesiaci máj (A = 180 ex., B = 116 ex.) a jún
(A = 226 ex., B = 132 ex.), čo predstavuje početnejšie zastúpenie jedincov
práve na stanovišti s požiarom (stacionár A) ako na kontrolnom stanovišti bez
antropogénneho vplyvu (B). Uvedená skutočnosť pravdepodobne súvisí aj
s dostatočným vegetačným krytom a postupným osídľovaním požiarom
ovplyvneného refúgia s priľahlých biotopov mokradného a lesného charakteru.
Lokálne minimum výskytu jedincov evidujeme na stanovištiach aj v letnom
období mesiaca júl (A = 130 ex., B = 95 ex.) spôsobené nevhodnými
klimatickými podmienkami počas zberu (vysoká vlhkosť, zrážky, nízka
teplota vzduchu), a tým aj nízkou letovou aktivitou pterigotných zástupcov
hmyzu. Sukcesný vývoj spoločenstva hmyzu vrcholí v mesiaci august, kedy
obe stanovištia vykazujú lokálne maximum. V tomto období je zaujímavým
zistením vyššia abundancia práve na stanovišti A ovplyvnenom požiarom
(281 ex.) oproti kontrolnému stanovišťu B s 269 ex. Predpokladáme, že
augustové letné maximum výskytu hmyzu bolo pozitívne ovplyvnené
dominantnou mokradnou fytocenózou, kde skúmaný rastlinný druh (P. australis)
má v litorálnej oblasti svoje invázne zastúpenie. Početnosť jedincov entomocenóz
mohli ovplyvniť vhodné abiotické faktory prostredia, ako pôdna vlhkosť,
dostatočná teplota a vlhkosť vzduchu, ako aj rozkladajúci sa spálený bylinný
porast a následná revitalizácia mokradného biotopu. Následne v mesiaci
september (A = 114 ex., B = 124 ex.) má krivka sezónnej dynamiky postupne
klesajúcu tendenciu, kde lokálne minimum evidujeme v mesiaci október na
oboch stanovištiach s počtom jedincov (A = 58 ex., B = 35 ex.). Možno
konštatovať, že druhovú diverzitu a kvantitu entomocenóz na stanovišti
ovplyvnenom požiarom ovplyvnila najmä migrácia mezofilných druhov
hmyzu z nenarušených okolitých biotopov tiež mokradného charakteru (lužný
les) už v klimaxovom štádiu obnovy biocenózy. Na postupný sukcesný vývin
litorálnej vegetácie P. australis po požiari upozorňuje aj krivka zohľadňujúca
rast rastových vrcholov stonky počas vegetačného obdobia (apríl – október)
roku 2015. Jej maximálne rastové prírastky sú zrejmé už dva mesiace po
požiari, t. j. v mesiaci jún (A = 130 cm, B = 120 cm) až august (A = 270 cm,
B = 250 cm). Potvrdzujú to aj zistené merania v rámci sukcesnej obnovy
spáleného porastu (stanovište A), ktoré korelujú s maximálnym výskytom
entomocenóz (A: jún = 266 ex., august = 281 ex.), troficky a vývinovo
viazaných na pobrežnú vegetáciu trste obyčajnej (Graf 1 a Graf 2).
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Graf 1: Sezónna dynamika entomocenóz na stanovištiach v mesiacoch vegetačného obdobia
(IV. – X.) 2015

Graf 2: Aritmetický priemer (cm) vegetačných vrcholov stonky trstiny obyčajnej (Phragmites
australis) počas vegetačného obdobia (IV. – X.) 2015
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Zo získaného entomologického materiálu sme numericky vyhodnotili
štrukturálne zloženie entomocenóz10. Následne podľa početnosti chrobákov
zisťujeme index druhovej identity podľa Jaccarda (IA), index dominancie
podľa Renkonena (ID), rovnako aj stupeň diverzity podľa Shannon – Weavera
(d), čím sledujeme kvantitatívny rozdiel v spoločenstve hmyzu na stanovištiach.
Počas vegetačného obdobia (apríl – október) 2015 sme identifikovali celkom
53 druhov hmyzu. Na stanovišti A ovplyvnenom požiarom bylinného porastu
bolo získaných celkom 42 druhov a na kontrolnom stanovišti B neovplyvnenom
požiarom evidujeme 40 druhov. Pre obe stanovištia bolo spoločných 29
druhov (69 %). Index podobnosti druhovej identity študovaných biotopov
stanovišťa A a B je podľa Jaccardovho vzorca 54,7 % (IA). Z vypočítanej
percentuálnej hodnoty vyplýva, že obe skúmané stanovištia sú si navzájom
podobné a ponúkajú obdobné životné podmienky pre výskyt determinovaných
druhov hmyzu. Ich druhová podobnosť je pravdepodobne ovplyvnená
mokradnou vegetáciou trste obyčajnej (P. australis) prítomnou na oboch
stanovištiach a následne rýchlym sukcesným vývinom entomocenóz na
stanovišti, ktoré bolo zasiahnuté požiarom.
Na základe Renkonenovho čísla, určujúceho podobnosť dominantných
druhov hmyzu na skúmaných stanovištiach bola zistená vysoká hodnota
identity dominancie 90,8 % (ID). Obe výskumné plochy tým predstavujú
zoocenoticky vyvážené prostredie, bez výraznejších antropogénnych vplyvov.
Podobne aj indexy diverzity jednotlivých stanovíšť (DA = 1,1385,
DB = 1,1064, D < 2), poukazujú na vhodné životné podmienky. Vyššia
hodnota diverzity bola zaznamenaná na stanovišti ovplyvnenom požiarom
(A), ktorá poukazuje, že práve na tejto lokalite bol zistený aj nižší počet
druhov (40 spp.). Naopak kontrolné stanovište B, ktoré nebolo ovplyvnené
horením trsťového porastu, vykazovalo obdobný počet druhov (42 spp.).
Zistené druhy sú prevažne mezofilného charakteru, preto sa domnievame, že
práve zhorený porast trste obyčajnej predstavuje migračné územie na prechod
pterygotných zástupcov hmyzu do oblastí s pôvodnou mokradnou vegetáciou.
Dokazuje to aj prítomnosť rovnakých hygrofilných druhov na oboch
stanovištiach. Z vypočítaných hodnôt diverzity zároveň vyplýva, že obe
skúmané lokality možno považovať za ekologicky stabilné bez výrazných
antropogénnych vplyvov, v ktorom sú biotické zložky a vplyvy prostredia
človeka vo vzájomnej rovnováhe.

10

BEGON, M. – HARPER, J., L. – TOWNSEND, C. R. 1997. Ekologie, jedinci, populace,
společenstva, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 1997, s. 615 – 620.
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Diskusia
Predmetom entomologického výskumu realizovaného na trnavských
rybníkoch v blízkosti rekreačnej oblasti Kamenný Mlyn pri Trnave (JZ
Slovensko) bolo vyhodnotiť kvantitatívno-kvalitatívne zastúpenie pterygotných
zástupcov hmyzu (Insecta) ovplyvnených antropogénnou činnosťou pálenia
trstiny obyčajnej (Phragmites australis). Výskumu druhov hmyzu v trsťových
porastoch Pustých Úľan a vplyvu vybraných klimatických faktorov (teplota
ovzdušia, vzdušná vlhkosť, smer vetra, zrážková činnosť) sa venovala aj
Peterková11. Zber jedincov hmyzu s letovou aktivitou vykonávala použitím
Malaiseho pascí. Tie boli lokalizované podobne ako v našom výskume
v strede trsťového porastu rybníka a následne 20 metrov od pobrežnej zóny
rybníkov. Spolu získala vyše 35 000 ex. hmyzu. Tie boli zbierané počas
vegetačného obdobia roku 2002 v pentádach. Z determinovaných jedincov
hmyzu do taxonomických skupín (Prílohy: Tabuľka: 1) je zrejmá kvantitatívna
podobnosť v rámci eudominantných radov (ED) hmyzu zhodnými s našimi
zisteniami (Coleoptera a Diptera). Z výsledkov na rybníkoch v Pustých
Uľanoch sú známe zistenia vplyvu vybraných klimatických faktorov na
početnosť hygrofilných zástupcov hmyzu zo skupiny Odonata (15 ex.),
ktorých zástupcov evidujeme aj v našich výsledkoch (Aeschna cyanea,
Sympetrum vulgatum) so subrecedentným zastúpením (6 ex.). Následne rad
Hymenoptera (734 ex.) vykazoval jediný signifikantný vplyv v rámci meraní
vlhkosti vzduchu. V rámci našich zistení tiež evidujeme eudominantné
zastúpenie s počtom 361 ex. (19,4 %), pričom stacionár s požiarom vykazoval
početnejšie zastúpenie (A = 270 ex.) ako stanovište bez požiaru (B = 91 ex.).
Na rybníkoch v Pustých Uľanoch rad Coleoptera s počtom 6 019 ex. nevykazoval
štatistickú významnosť od sledovaných klimatických faktorov, avšak početnosť
získaných jedincov v strede trsťového porastu bola porovnateľne vyššia
(4 901 ex.), ako na stanovišti vzdialenom 20 metrov od litorálnej zóny rybníka
(1 020 ex.). V rámci trnavských rybníkov rad chrobáky vykazoval menšie
zastúpenie (215 ex.), pričom na území s obnovou trsťového porastu bola ich
početnosť kvantitatívne vyššia (A = 120 ex.) ako na kontrolnom území bez
experimentálneho vplyvu horenia (B = 95 ex.). Na skúmanom území boli
dominantne zastúpené druhy chrobákov s letovou aktivitou z čeľade
Chrysomelidae (Lema lichenis a Phylotreta atra). Podobné zistenia ponúka aj
výskum skúmajúci sukcesné štádia biodiverzity zaplavených vodných nádrží
v blízkosti obcí Malých Karpát12 v povodí rieky Moravy (Lozorno, Vývrat,
11

12

PETERKOVÁ, V. 2004. The changes of entomocenosis density studied on reed beds in
Pusté Uľany dependence on selected meteorological factors. Acta fytotechnica et zootechnica,
7, 2004, s. 243 – 246.
ČIAMPOR, F. 2010. Biodiverzita malých vodných nádrží v oblasti Malých Karpát, Mts.
Život. Prostr., 44, (6), s. 309 – 312.
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Kuchyňa) a Váhu (Doľany, Suchá nad Parnou, Dolné Dubové). Tu bola
skúmaná trofická základňa stavovcov, najmä rýb a vtákov. V rámci diverzity
druhov boli skúmané bentické spoločenstvá článkonožcov, ako sú pakomáre
(42 taxónov), máloštetinavce (21 taxónov), larvy potočníkov (37 taxónov)
a chrobáky (35 taxónov). Štúdia uvádza vo vybraných vodných nádržiach aj
fyzikálno-chemické parametre vody v závislosti od hospodárskeho využívania
okolitej krajiny. Novým zistením je u modelových druhov hmyzu, ako
v prípade vodného druhu chrobáka (Elmis maugetii) a lariev potočníka
(Hydropsyche angustipennis), evidencia genetickej variability populácie
v závislosti od regulácie vodného toku vplyvom lokálneho prehradenia
v prirodzenom koryte. Aj v rámci našich zberov evidujeme hygrofilný druh
Limnophilus rhombicus z radu Trichoptera, získaný v dospelom štádiu vývoja
iba v subrecedentnom zastúpení (4 ex.). Výskyt vodných chrobákov z čeľade
Hydrophylidae v našich zisteniach neevidujeme, nakoľko ich letová aktivita je
ovplyvnená vodným prostredím a sezónnym zaplavovaním, ktoré sme počas
vegetačného obdobia (IV. – X.) nezaznamenali. Výsledky skúmania vplyvu
pálenia vegetačného porastu a obnovy prirodzenej biodiverzity mokradných
biootopov podávajú aj zahraničné výskumy. Autori13 podávajú výsledky
päťročného pozorovania sukcesného vývoja porastov pobrežnej vegetácie
Phragmites australis ovplyvnené ľudskou činnosťou. Skúmaný bol vplyv
kosby mokradného porastu a jeho pravidelné sezónne vypaľovanie. Autori
výskumu na stanovištiach zistili krátkodobý efekt obnovy pôvodnej
fytocenózy počas jedného vegetačného obdobia, ktorý evidujeme aj v našich
zisteniach. Po požiari evidujú na nových výhonkoch materskej rastliny aj
škodcov chrobákov rodu A. geminipuncta a R. lutos (Chrysomelidae). Tie
svojím žerom invázne ovplyvňujú aj vegetáciu iných mokradných rastlín
(Typha spp.). Zaujímavým zistením je aj výskyt chrobáka Donaciasemicuprea
z čeľade Chrysomelidae. Uvedený taxón sa vyskytuje bežne v mokradiach
a porastoch trstiny, ktorého výskyt evidujeme aj v našich údajoch (28 ex.).
Výsledky sukcesnej obnovy biodiverzity mokradných biotopov je uvedený aj
v zahraničnom výskume14. Autori evidujú revitalizáciu pôvodného trsťového
porastu (odnože, výhonky, semená) v priebehu štyroch rokov. Vo výsledkoch
uvádzame revitalizáciu porastu na spálenom stanovišti v priebehu jedného
vegetačného obdobia (apríl – október, 2015). Svedčí o tom aj početné
zastúpenie recedentných (4 spp.) a subrecedentných druhov (27 spp.) na
oboch výskumných plochách. Predložená hypotéza, či pálenie bylinného
porastu mokradnej vegetácie so zastúpením trste obyčajnej ovplyvňuje
13

14

MOOK, J. H. – TOORN, J. D. 1982. The Influence of Environmental Factors and
Management on Stands of Phragmites australis – Effects of Burning, Frost and Insect
Damage on Shoot Density and Shoot Size. Journal of Applied Ecology, 19 (2), s. 477 – 499.
JOAN, S. J., SARTORIS, J., J., WALTON, E. W, 2002: Effects of vegetation management
in constructed wetland treatment cells on water quality and mosquito production, Ecological
Engineering, 9, (1), s. 49 – 59.
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kvantitatívno-kvalitatívne zastúpenie entomocenóz, bola potvrdená. Nakoľko
na študovanom území ovplyvnenom požiarom, vykazuje spoločenstvo hmyzu
v rámci stability biocenózy väčšiu početnosť ako kontrolné stanovište bez
antropogénneho vplyvu. Ten je sledovaný vo výskume ako hlavný faktor
limitujúci sukcesný vývoj spoločenstva pterygotného hmyzu, vývinovo
viazaného na mokradnú vegetáciu skúmaného fytotaxónu Phragmites
australis.
Záver
Počas vegetačného obdobia (apríl – október, 2015) sme sledovali
kvantitatívno-kvalitatívne zastúpenie spoločenstva hmyzu (Insecta) v spálenom
poraste trstiny obyčajnej (Phragmites australis) na trnavských rybníkoch. Tie
sú situované v blízkosti rekreačnej oblasti Kamenný Mlyn – Trnava (JZ
Slovensko). Predmetom výskumu bolo porovnať antropogénny vplyv pálenia
mokradnej vegetácie na dvoch vybraných stanovištiach, a to stanovište A
(ovplyvnené požiarom) a kontrolné stanovište B neovplyvnené požiarom.
Metódou lepivých pascí sme získali celkom 1 854 ex. hmyzu. Zistené jedince
patria k 53 druhom z 36 čeľadí, ktoré sme zaradili do 13 radov. Prevahu
jedincov mali čeľade: Chrysididae s celkovým počtom 361 jedincov (19,5 %).
Z hľadiska početnosti nasleduje čeľaď Simuliidae s počtom 354 ex. (19,1 %)
a čeľaď Chrysomelidae s počtom 187 ex. (10,1 %). Z kvalitatívneho hľadiska
boli čeľade Chrysomelidae a Muscidae zastúpené 5 spp. (9,3 %). Druhy
s najvyššou hodnotou dominancie boli z radu Hymenoptera (Chrysididae) –
Chrysis ignita (361 ex., 19,6 %) a Diptera (Simuliidae) - Simulium equinum
(354 ex., 19,1 %). Druhové spektrum tvoria prevažne mezofilné druhy hmyzu
obývajúce mierne vlhké a mierne suché prostredie, čo súvisí s mokradným
charakterom územia. Na uvedenú skútočnosť upozorňujú aj hygrofilné druhy
hmyzu, ako: Aeschna cyanea, Sympetrum vulgatum, Chorthippus montanus,
Gerris gibbifer, Sialis lutaria, Donacia semicuprea, Chrysomela coerulans,
Limnophilus rhombicus, Aedes vexans, Simulium equinum a Chrysops relictus.
Na skúmanej lokalite našli vhodné podmienky aj xerofilné druhy hmyzu
v zastúpení: Melanogryllus desertus, Macrosteles laevis, Dictyophara europia
a Sphex rifocinctus preferujúce výslnné typy biotopov a suché, teplé stanovištia.
Pre stanovenie podobnosti entomocenóz skúmaných stanovíšť ovplyvnených
pálením mokradnej vegetácie sme použili štandardný index identity dominancie
(ID = 90,8 %). Stanovená hodnota poukazuje na ekologicky vyvážené
prostredie a stabilitu prírodného prostredia aj po vplyve antropogénneho
vplyvu pálenia bylinnej vegetácie P. australis.
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Prílohy
Tabuľka 1: Komparatívny prehľad zistených radov hmyzu s počtom jedincov (ex.) a dominanciou
(D) na stanovištiach s trsťovým porastom na rybníkoch v Pustých Uľanoch15 a na lokalite
trnavských rybníkoch
Pusté Uľany – Malaizeho pasce
Taxonomická
skupina, rad

Stanovište
A – okraj
N
KD
%

Odonata

2

Dermaptera

-

Ensifera

1

Caelifera

-

Heteroptera
Auchenorrhyncha

15

11

Stanovište
B – stred
N
KD
%

0,009
SR
-

15

0,005
SR
-

15

0,05
SR
-

30

-

-

-

Kamenný Mlyn (Trnava) – Lepové pasce

Celkom

Stanovište A
s požiarom
N
KD
%

N

KD
%

0,1
SR
-

17

0,047
SR
-

3

0,1
SR
-

16

0,04
SR
-

1

0,203
SR
-

41

0,11
SR
-

3

-

-

-

4

3

69

0,3
SR
0,4
SR
0,1
SR
0,3
SR
0,3
SR
6,6
D

Stanovište B
bez požiaru
N
KD
N
%
3
1
6
3
69

0,4
SR
0,1
SR
-

6

0,8
SR
0,4
SR
8,7
D

9

5
1

6
138

PETERKOVÁ, V. 2004. The changes of entomocenosis density studied on reed beds in Pusté
Uľany dependence on selected meteorological factors. Acta fytotechnica et zootechnica, 7,
2004, s. 243 – 246.
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Celkom
KD
%
0,3
SR
0,3
SR
0,1
SR
0,5
SR
0,3
SR
7,5
D
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Megaloptera

5

Neuroptera

7

Coleoptera

4901

Hymenoptera

485

0,02
SR
0,03
SR
23,14
ED
2,29
SD

-

-

Lepidoptera

2435

Diptera

12685

Larvae

-

11,49
ED
59,89
ED
0,018
SR
2,66
SD
0,35
SR
-

Spolu

21177

100

Trichoptera

Thysanoptera

4

Plecoptera

565

Araneidea

76

-

-

5

57

0,38
SR
6,90
D
1,68
R

64

1020
249

5921
734

0,014
SR
0,178
SR
16,47
ED
2,042
SD

-

-

-

-

385

2,60
SD
85,64
ED
-

2820
25331

145

7,846
D
70,47
ED
0,0111
SR
2,323
SD
0,403

9

0,025

35942

100

12646
270
69
9
14765

1,83
R
0,47
SR
0,04
SR
100

4
835

16

-

1,5
R
0,1
SR
11,9
ED
18,4
ED
0,4
SR
0,6
SR
56,9
ED
-

-

-

-

-

-

-

1056

100

9
120
401

1,5
R
0,9
SR
11,3
ED
38,0
ED

-

0,1
SR
0,2
SR
40,3
ED
-

-

1
2
424

12
1
95
147

28
10
215
548

-

0,2
SR
0,4
SR
47,2
ED
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

798

100

1854

100

3
4
454

4
6
878

Kategórie dominancie: ED – eudominantná, D – dominantná, SD – subdominantná,
R – recedentná, SR – subrecedentná.
– taxonomické skupiny (rady) hmyzu s eudominantným (ED) a dominantným (D) zastúpením
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